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Annoncering – ”Fødevareindsats – etablering
af syddansk hub og aktiviteter”
Indkaldelse af ansøgninger under Syddansk Vækstforums brede indsats ”Fødevarer”
Den danske fødevaresektor og afledte erhverv fylder betydeligt i den danske økonomi. Sektoren omsatte i 2015 for 639 mia. kr. og stod for 271.000 arbejdspladser1. Heraf omsatte
fremstillingssektoren (forædling af fødevarer) for 149 mia. kr., mens primære erhverv (landbrug, gartneri og fiskeri) omsatte for 74 mia. kr. Denne annoncering retter sig mod fremstillingserhverv og støtteerhverv (fx maskiner til fødevareproduktion og rådgivning). Disse erhverv står samlet for ca. 200.000 danske arbejdspladser og omsætter for 565 mia. kr. Den
største beskæftigelse i fødevareklyngen findes i Region Syddanmark og Region Midtjylland,
som hver har ca. 68.000 arbejdspladser.
Med baggrund i Vækstforums Erhvervspartnerskabsaftaler med Business Region Esbjerg,
Udviklingsråd Sønderjylland og Trekantsområdet Danmark og det Vestdanske Erhvervssamarbejde, har de tre vestdanske regioner fået udarbejdet en analyse af det danske fødevarelandskab, som dels skal skabe fundamentet for én sammenhængende national fødevareklyngestruktur, dels skal pege på trends og vækstudfordringer for fødevaresektoren. Analysen: ”Analyse af fødevarelandskabet – trends, udfordringer og behov for videreudvikling af
erhvervsfremmeindsatsen” udgør en del af grundlagte for denne annoncering.
Om annonceringen
I nærværende annonceringsmateriale beskrives tre indsatser, der skal adressere dels
syddanske fødevarevirksomheders vækstudfordringer, dels sikre etablering af en
syddansk hub, som en sammenhængende del af en samlet national klyngestruktur på
fødevareområdet. De tre indsatser skal ses i sammenhæng og indsatsen skal varetages af én operatør (ét partnerskab).
I afsnit 1 beskrives en indsats for at etablere en syddansk hub i sammenhæng med
en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet. I afsnit 2 beskrives en indsats
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inden for ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner”, og i
afsnit 3 beskrives en indsats inden for ”Udvikling af forretningsmodeller for SMV’er”.

1. Etablering af en syddansk hub i sammenhæng med en
samlet national klyngestruktur på fødevareområdet (indsats I)
1.1 Baggrund
Med henblik på at forenkle og samordne erhvervsfremmeaktiviteter rettet mod fødevareerhvervet har de tre vestdanske regioner, i regi af det Vestdanske Erhvervssamarbejde, fået
udarbejdet en analyse af det danske fødevareklyngelandskab for at skabe fundamentet for
én sammenhængende national fødevareklyngestruktur.
Analysen peger overordnet på, at der bør etableres én samlet stærk landsdækkende klyngeorganisation for hele fødevareerhvervet, dækkende en del af de funktioner og ydelser, som
de mange eksisterende klynge- og klyngelignende organisationer udbyder i dag. Endvidere,
at der bør etableres hubs i de enkelte regioner for at sikre adgang til service for virksomheder i hele landet og i relevant omfang opbygge faglig regionale specialiseringer – med afsæt i
regionale erhvervsmæssige styrker og særlige behov - fx fiskeri i Region Nordjylland.
Det anbefales i analysen endvidere, at én samlet stærk national klyngeorganisation får hovedsæde i Region Midtjylland og i første omgang bygger på en samling af de eksisterede
klynge- og netværksorganisationer (Danish Food Cluster, Future Food Innovation og Videncenter for Fødevareudvikling) i Region Midtjylland.
1.2 Etablering af en syddansk hub i sammenhæng med en samlet national klyngestruktur på fødevareområdet
Den syddanske hub skal som udgangspunkt varetage to opgaver: udbredelse af nationale
aktiviteter forankret i den nationale fødevareklyngestruktur og igangsættelse af projekter rettet mod syddanske specialiseringer og behov.
Operatøren (partnerskabet) der ønsker, at varetage opgaven med at udvikle og etablere en
syddansk fødevarehub skal indsende ansøgning med beskrivelse af følgende forhold:





Aktørens kompetencer og kendskab til fødevareerhvervets (bredt) vækst- og innovationsudfordringer
Indledende beskrivelse af planlagt arbejdsdeling mellem den syddanske hub og den
landsdækkende klyngestruktur – herunder den organisatoriske forankring
Budget, finansierings- og aktivitetsplan for etablering af den syddanske hub
Beskrivelse af hvordan aktiviteterne lever op til nedenstående krav og kriterier

1.2.1 Krav
Det er et krav, at den samlede fødevareklyngestruktur inklusiv hubs lever op til principper for
klyngeindsatsen besluttet i det Vestdanske Erhvervssamarbejde:
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Én landsdækkende klynge per styrkeposition – kan omfatte lokale eller regionale
hubs
Koordineret virksomhedskontakt, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov
Samordning mellem regionalt understøttede klynger og nationale innovationsnetværk
Virksomhedsdrevet organisering
Klyngernes tilbud tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov.

Det er derudover et krav, at:
 Det er dokumenteret, at fødevarevirksomhederne efterspørger de planlagte aktiviteter.
 En eventuel syddansk specialisering på fødevareområdet er dokumenteret.
 Den syddanske hub etableres i tilknytning til et stærk fødevarefagligt miljø og er i
stand til at servicerer fødevarevirksomheder i hele regionen.
 Den syddanske hub tilrettelægges organisatorisk, indholdsmæssigt mv., således at
den overfor virksomhederne fungerer som en integreret del af den nationale fødevareklyngestruktur.
 Den syddanske hub fungerer som brobygger og formidler mv. af tilbud (herunder
kommende aktiviteter i et nyt innovationsnetværk inden for fødevareområdet) fra den
nationale fødevareklynge til syddanske virksomheder, og at hub’ens eventuelle specialisering indgår i den landsdækkende klynges tilbud til fødevarevirksomheder i hele
landet.
 Der etableres virksomhedsdrevet styregruppe/eller anden form for tydelig virksomhedsinvolvering og styring af hub’ens aktiviteter mv.
 Hub’en forankres i en bæredygtig struktur, som sikre at projektets resultater videreføres udover projektperioden.
Det vil derudover tælle positivt, hvis indsatsen rummer en særlig indsats for at involvere fødevarevirksomheder i regionens yderområdekommuner (Sønderborg, Aabenraa, Tønder,
Ærø, Svendborg og Langeland).
1.3 Hvem kan søge?
Indsatsen skal forankres hos en operatør, der skal forestå administration og implementering
af projektet.
Hvis flere aktører ansøger i fællesskab skal én af disse være tilskudsansvarlig partner (operatør) over for Region Syddanmark. En operatør skal være en selvstændig juridisk enhed,
der besidder de relevante kvalifikationer til at administrere offentlige midler.
Ansøger skal som udgangspunkt være en offentlig eller offentliglignende aktør.
Hvis et konsortium af offentlige og private aktører søger i fællesskab, må der ikke være en
kommerciel fordel for de private aktører ved at deltage i projektet.
1.4 Finansiering og støtteberettigede aktiviteter
Vækstforum har afsat op til 1 mio. kroner til medfinansiering af indsatsen. Medfinansieringen
kan maksimalt udgøre 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter til aktiviteterne. Den
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resterende del af finansieringen skal fx komme fra private virksomheder, operatøren, kommuner eller organisationer.
1.4.1 statsstøtte
Medfinansieringen kommer fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvorfor aktiviteterne
skal gennemføres i henhold til Lov om erhvervsfremme. Dette betyder, at aktiviteterne ikke
må være konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.

2. Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vidensinstitutioner (indsats II)
2.1 indhold, krav og kriterier
Denne indsats skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 1 A, der
har til formål at øge antallet af innovative virksomheder. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i regionalfondsprogrammet side 19-22.
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erdf_regionalfondsprogram__tilgaengelig.pdf
Udover regionalfondsprogrammets rammer har Vækstforum en række supplerende krav og
kriterier for indsatsen, som bliver beskrevet i dette annonceringsmateriale.
2.2 Hvem kan søge?
Indsatsen skal forankres hos en operatør, der skal forestå administration og implementering
af projektet. Operatøren skal ligeledes være tilskudsansvarlig partner over for Erhvervsstyrelsen. Hvis flere aktører ansøger i fællesskab, skal én af disse være tilskudsansvarlig partner (operatør) over for Erhvervsstyrelsen. En operatør skal være en selvstændig juridisk enhed, der besidder de relevante kvalifikationer til at administrere offentlige midler. Ansøger
skal som udgangspunkt være en offentlig eller offentliglignende aktør, dvs. fx en erhvervsorganisation, en vidensinstitution, et regionalt væksthus eller en klyngeorganisation.
Hvis et konsortium af offentlige og private aktører søger i fællesskab, må der ikke være en
kommerciel fordel for de private aktører ved at deltage i projektet.
2.3 Projektaktiviteter - hovedaktiviteter
2.3.1 Hovedaktivitet I – rekruttering af virksomheder og etablering af innovationssamarbejder
I projektet skal der rekrutteres virksomheder fra målgruppen (defineret under pkt. 2.4), der
ønsker at indgå i konkrete innovationssamarbejder med en vidensinstitution om udvikling af
konkrete koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer – og tjenesteydelser. Konceptet kunne fx være en prototype, mock-up, tegning eller plan.
Det er ikke et krav, at alle innovationssamarbejderne er etableret på ansøgningstidspunktet.
Således accepteres, at rekruttering af virksomheder og etablering af konkrete innovationssamarbejder, i mindre omfang er en løbende aktivitet i projektet.
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Ansøgningen skal udførligt beskrive processen for rekruttering af virksomheder og etablering
af de pågældende innovationssamarbejder, ligesom ansøgningen skal angive, hvilke aktører
der har ansvaret for forskellige dele af processen.
Krav til innovationssamarbejderne:
 Der skal være tale om en idé til et nyt produkt/en ny løsning, herunder både varer –
og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte.
 Virksomhedernes konkrete behov og kendskab til markedets/kundernes behov, skal
være styrende for innovationen.
 Samarbejderne skal bestå af minimum 3 SMV’er og én vidensinstitution med ekspertise inden for fødevareområdet.
 Store virksomheder (der ikke er SMV’er) kan deltage, men minimum ¾ af de deltagende virksomheder skal være SMV’er.
 Samarbejderne skal være fokuserede og føre til koncepter til nye produkter eller løsninger, herunder både varer- og tjenesteydelser.
 Rettigheder til de udviklede koncepter kan ikke placeres i en stor virksomhed (ikkeSMV).
2.3.2 Hovedaktivitet II, udviklings – og testfaser
Projektets aktiviteter skal bidrage til det specifikke mål om at øge antallet af innovative virksomheder. De etablerede innovationssamarbejder, som beskrevet under pkt. 2.3.1, kan derfor gennemføre følgende aktiviteter:
 Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller
løsninger.
 Testfase(r), hvor konceptet testes/afprøves blandt en relevant målgruppe (fx brugere,
kunder) og/eller dueligheds-/sikkerhedstest.
2.4 Hvem skal indsatsen rettes mod – målgruppe
Målgruppen for indsatsen er små og mellemstore fødevarevirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, der leverer maskiner eller rådgivning til fødevarevirksomheder. En
fødevarevirksomhed defineres som en virksomhed der enten fremstiller eller forædler fødevarer.
Regionalfondsprogrammet udelukker erhvervsaktører, der har fagligt afsæt i primærerhverv
(landbrug, fiskeri og akvakultur). De pågældende erhvervsaktører kan dog deltage på basis
af selvstændige CVR-numre, der ikke er knyttet til primærerhverv.
De enkelte innovationssamarbejder, skal kunne bidrage til vækst i Syddanmark, men det er
ikke et krav, at alle de deltagende virksomheder er beliggende i Syddanmark.
Se i øvrigt de specifikke krav til innovationssamarbejderne under afsnit 2.3.1.
2.5 Output - og effektmål
Ansøgningen skal beskrive en klar effektkæde, dvs. beskrive sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, output, resultater og effekter. Derudover skal ansøger beskrive de
kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. De kritiske antagelser
kan både være evidensbaserede eller erfaringsbaserede.
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Effektkæden skal følge nedenstående interventionslogik:
Aktiviteter

Output og målværdier

Effekter

Udvikling af nye produkter og
løsninger i samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner

Antal virksomheder der samarbejder
med vidensinstitutioner

Flere innovative
virksomheder

Private investeringer (medfinansiering)

Øget beskæftigelse

Dialog med potentielle brugere af det nye produkt / løsAntal virksomheder der modtager
ning
støtte med henblik på at introducere
nye produkter som er nye for markeTest / afdækning af produkdet
tets / løsningens:
Antal virksomheder der modtager
støtte med henblik på at introducere
 Anvendelighed
nye produkter som er nye for virk Sikkerhed
somheden
 Markedspotentiale

Øget omsætning,
herunder øget
eksport.

Antal virksomheder der udvikler koncepter til nye produkter eller løsninger
Vejledning om effektkæder – og indikatorer kan findes under følgende links:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erdf_indikatorvejledning_versio
n_3_15-12-2015.pdf

2.6 Generelle vurderingskriterier for ansøgninger under regionalfondsprogrammet
prioritet 1 A
Vækstforum vil prioritere ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan:
 Sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) har kompetencer, der matcher indsatsens fokus.
 Sandsynliggøre at partnerskabet har relevante både forsknings- og praksisnære
kompetencer på et højt niveau inden for fødevareområdet.
 Sandsynliggøre at partnerskabet kan sikre et bredt og solidt engagement fra private
virksomheder inden for målgruppen og dokumentere deltagelse fra konkrete virksomheder i projektets aktiviteter.
 Sandsynliggøre at partnerskabet kan sikre en koordinerende regional indsats, bl.a.
f.s.v.a. kommunikation og rekruttering af virksomheder.
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Beskrive en klar og logisk effektkæde ud fra den logik, der er beskrevet under pkt.
2.5, herunder sandsynliggøre de højeste effekter. Effekterne vil blive vurderet i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekterne realiseres (tid).
Beskrive en indsats/et projekt, hvis indhold og struktur, lever op til kravene dels i dette annonceringsmateriale og dels i regionalfondsprogrammet og støtteberettigelsesreglerne.

Som supplerende vurderingskriterier henvises til Vækstforums tværgående kriterier i Handlings- og investeringsplan 2018-2019.
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455020
2.7 Finansiering og statsstøtte
Vækstforum har afsat 10,5 mio. kroner til medfinansiering af indsats II, 7 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 1 A og 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Regionalfonden kan yde medfinansiering på maksimalt 50 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter, medens de regionale erhvervsudviklingsmidler kan yde tilskud på maksimalt 25 % af de støtteberettigede udgifter. Den resterende del af finansieringen skal fx komme fra de deltagende virksomheder, operatøren, kommuner eller organisationer.
Nærmere regler om opgørelsen af støtteberettigede udgifter, herunder anvendelsen af forenklede omkostningsbegreber, fastlægges i støtteberettigelsesreglerne:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/24_08_16_regler_for_eumedfinansiering_2014-2020.pdf
Støttesatserne på henholdsvis 50 % fra regionalfonden og 25 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler er maksimale støttesatser. Det er ikke sikket, at et projekt kan opnå 75 %
offentlig støtte. Dette afhænger af, dels om der er statsstøtte i projektet, og dels af hvordan
statsstøtten skal lovliggøres.
2.7.1 statsstøtte
I det omfang projektet indeholder statsstøtte til kommercielle aktiviteter, skal statsstøtten
ydes efter reglerne i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning om statsstøtte til forskning,
udvikling og innovation eller alternativt som de minimis-støtte.
Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter vækstforumsekretariatet for vejledning, inden der opstilles et udgifts- og finansieringsbudget i ansøgningen.

3. Udvikling af forretningsmodeller for SMV’er (vækstplaner) (indsats III)
3.1 indhold, krav og kriterier
Denne indsats skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritet 2, der
har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder. Potentielle ansøgere bør derfor orientere
sig grundigt i regionalfondsprogrammet side 31-40.
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https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erdf_regionalfondsprogram__tilgaengelig.pdf
Udover regionalfondsprogrammets rammer har Vækstforum en række supplerende krav og
kriterier for indsatsen, som bliver beskrevet under punkt 3.7 i dette annonceringsmateriale.
3.2 Hvem kan søge?
Indsatsen skal forankres hos en operatør, der skal forestå administration og implementering
af projektet. Operatøren skal ligeledes være tilskudsansvarlig partner over for Erhvervsstyrelsen.
Hvis flere aktører ansøger i fællesskab skal én af disse være tilskudsansvarlig partner (operatør) over for Erhvervsstyrelsen. En operatør skal være en selvstændig juridisk enhed, der
besidder de relevante kvalifikationer til at administrere offentlige midler.
Ansøger skal som udgangspunkt være en offentlig eller offentliglignende aktør dvs. f.eks. en
erhvervsorganisation, et regionalt væksthus eller en klyngeorganisation.
Hvis et konsortium af offentlige og private aktører søger i fællesskab, må der ikke være en
kommerciel fordel for de private aktører ved at deltage i projektet.
3.3 Hovedaktiviteter
Indsatsen skal følge nedenstående faseopdelte struktur/proces:
Fase 1 (screenings – og rekrutteringsfasen)

Fase 2 (rådgivningsfasen)

af

De rekrutterede SMV’er i fase 1 vælger en ekstern
rådgiver (konsulent) på det kommercielle marked,
som i samarbejde med SMV’en skal udarbejde en
vækstplan (forretningsmodel).

Output: En SMV som har betydeligt vækstpotentiale, og som er motiveret for at bruge
de fornødne ressourcer i form af tid og penge, som skal til for at udløse vækstpotentialet

Output: En individuel vækstplan (forretningsmodel) for den enkelte deltagende SMV.

Identifikation, rekruttering og screening
SMV’er med betydeligt vækstpotentiale.

3.3.1 Hovedaktivitet I – rekruttering og screening af SMV’er med vækstpotentiale
Operatøren (partnerskabet) skal rekruttere og screene SMV’er, der har potentiale for vækst.
De overordnede kriterier for screeningen er:
a) SMV’en skal have vækstpotentiale
b) SMV’en skal have potentiale for hurtig vækst, dvs. at realisering af vækstpotentialet
ikke må kræve længerevarende udviklingsforløb af nye prototyper mv.
c) SMV’en skal være motiveret for vækst og indstillet på at afsætte den tid og de ressourcer i form af penge, der skal til for at udløse vækstpotentialet.
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Ansøger skal redegøre for, dels hvordan screeningsprocessen konkret gennemføres (værktøjer, model etc.), og dels hvordan det sikres at screeningskriterierne oven for efterleves.
3.3.2 Hovedaktivitet II – Rådgivning og sparring mv. om, hvordan vækstpotentiale kan udløses
De SMV’er, der går videre fra fase 1, og dermed har vækstpotentiale og er motiverede, skal i
samarbejde med en ekstern rådgiver have udarbejdet en vækstplan (forretningsmodel).
SMV’en kan i projektet modtage kontant tilskud til udgiften til den eksterne rådgiver.
SMV’en vælger selv rådgiver på det kommercielle marked under hensyntagen til reglerne om
markedsperspektivering.
Rådgivning og sparring mv. skal tage udgangspunkt i den enkelte SMV’ens specifikke forretningsmæssige situation og skræddersys til den enkelte SMV.
Der er følgende minimumskrav til indholdet af vækstplanen;
a) Konkrete anvisninger på vækst: Planen skal kortlægge, hvordan SMV’en konkret
kan styrke sin vækst, og hvilke investeringer der skal til for at udløse vækstpotentialet. Vækstplanen skal have samme detaljeringsgrad som typiske forretningsplaner
b) Målbare effekter: Vækstplanen skal indeholde et solidt underbyggende og realistisk
skøn for, hvor kraftigt SMV’ens beskæftigelse (målt i antal fuldtidspersoner) og omsætning vil vokse henholdsvis 2 og 5 år efter planen er udfærdiget.
3.4 Øvrige aktiviteter
Der kan gennemføres andre aktiviteter for de SMV’er, der får udarbejdet en vækstplan.
Kravet til aktiviteterne er, at disse skal bidrage til at styrke ”økosystemet” omkring SMV’erne
og indfri det specifikke mål om at øge antallet af vækstvirksomheder.
Aktiviteter kunne f.eks. være:
 Opbygning af netværk for virksomheden (mentor, bestyrelse, samarbejde med kunder mv.)
 Styrke sammenhængen og samarbejdet mellem vigtige aktører i SMV’ens ”økosystem”
 Træningscamps og sparring med serieiværksættere m.fl.
 Rådgivning hos vidensinstitution
Se nærmere på side 35 – 36 i regionalfondsprogrammet.
3.5 Indsatsens målgruppe
Målgruppen for indsatsen er små og mellemstore fødevarevirksomheder samt små og mellemstore virksomheder, der leverer maskiner eller rådgivning til fødevarevirksomheder. En
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fødevarevirksomhed defineres som en virksomhed, der enten fremstiller eller forædler fødevarer.
Regionalfondsprogrammet udelukker erhvervsaktører, der har fagligt afsæt i primærerhverv
(landbrug, fiskeri og akvakultur). De pågældende erhvervsaktører kan dog deltage på basis
af selvstændige CVR-numre, der ikke er knyttet til primærerhverv.
Indsatsen skal kunne bidrage til vækst i Syddanmark, men det er ikke et krav at alle de deltagende virksomheder er beliggende i Syddanmark.
3.6 Output - og effektmål
Ansøgningen skal beskrive en klar effektkæde, dvs. beskrive sammenhængen mellem projektets hovedaktiviteter, output, resultater og effekter. Derudover skal ansøger beskrive de
kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. De kritiske antagelser
kan både være evidensbaserede eller erfaringsbaserede.
Effektkæden skal følge nedenstående interventionslogik:
Aktiviteter

Output og målværdier

Effekter

Hovedaktivitet I:
Identifikation af SMV’er med vækstpotentiale

Antal virksomheder der
modtager støtte

Flere vækstvirksomheder

Private investeringer
(medfinansiering)

Øget beskæftigelse

Hovedaktivitet II:
Udarbejdelse af konkrete individuelle
vækstpaner
Støtteaktiviteter:
Opbygning af netværk (f.eks. andre
virksomheder vidensinstitutioner, private rådgivere, finansieringsinstitutter) for
potentielle vækstvirksomheder

Øget produktivitet
Anslået nye vækstvirksomheder
Anslået jobskabelse
Anslået skabt omsætning

Kollektive træningscamps, hvor virksomheden arbejder med egne udfordringer
Tilførsel af viden om faglige juridiske
eller sektorspecifikke forhold, herunder
f.eks. internationalisering, digitalisering
og automatisering
Vejledning om effektkæder – og indikatorer kan findes under følgende links:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/effektkaeder-og-indikatorer
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https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/erdf_indikatorvejledning_versio
n_3_15-12-2015.pdf
3.7 Generelle vurderingskriterier for ansøgninger under regionalfondsprogrammet
prioritet 2
Vækstforum vil prioritere ansøgninger, der på ansøgningstidspunktet kan:






Sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) har kompetencer, der matcher indsatsens fokus.
Sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) kan sikre et bredt og solidt engagement fra private virksomheder inden for målgruppen, herunder dokumentere en konkret interesse for projektets ydelser fra konkrete virksomheder.
Sandsynliggøre at operatøren (partnerskabet) kan sikre en koordinerende regional
indsats, bl.a. f.s.v.a. kommunikation og rekruttering af virksomheder.
Beskrive en og klar og logisk effektkæde ud fra den logik, der er beskrevet under pkt.
3.6, herunder sandsynliggøre de højeste effekter. Effekterne vil blive vurderet i forhold til omkostninger (pris) og forventet tid, før effekterne realiseres (tid).
Beskrive en indsats/ et projekt, hvis indhold og struktur, lever op til kravene dels i dette annonceringsmateriale, og dels i regionalfondsprogrammet og støtteberettigelsesreglerne.

Som supplerende vurderingskriterier henvises til Vækstforums tværgående kriterier i Handlings- og investeringsplan 2018-2019.
http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455020
3.8 Finansiering og statsstøtte
Vækstforum har afsat i alt 10,5 mio. kroner til medfinansiering af indsats III, 7 mio. kr. fra regionalfondens prioritet 2 og 3,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Regionalfonden kan yde medfinansiering på maksimalt 50 % af et projekts samlede støtteberettigede udgifter, mens de regionale erhvervsudviklingsmidler kan yde tilskud på maksimalt
25 % af de støtteberettigede udgifter. Den resterende del af finansieringen skal fx komme fra
de deltagende virksomheder, operatøren, kommuner eller organisationer.
Nærmere regler om opgørelsen af støtteberettigede udgifter, herunder anvendelsen af forenklede omkostningsbegreber, fastlægges i støtteberettigelsesreglerne:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/regler_eu-medfinansiering_20142020_regionalfond_socialfond_290615.pdf
Støttesatserne på henholdsvis 50 % fra regionalfonden og 25 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler er maksimale støttesatser. Det er ikke sikkert, at et projekt kan opnå 75 %
offentlig støtte. Dette afhænger af, dels om der er statsstøtte i projektet, og dels af hvordan
statsstøtten skal lovliggøres.
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3.8.1 statsstøtte
I det omfang projektet indeholder statsstøtte til kommercielle aktiviteter, skal statsstøtten
ydes efter reglerne i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning eller alternativt som de minimis-støtte.
Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter vækstforumsekretariatet for råd og vejledning inden der opstilles et udgifts- og finansieringsbudget i ansøgningen.
4. Proces, formalia og frister
4.1 Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde for potentielle ansøgere hos Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle, 21. marts 2018 kl. 10-12.
Tilmelding til informationsmøde skal ske senest 20. marts 2018 Til: Liselotte Abildgaard, email: lla@rsyd.dk tlf.: 76 63 19 12
4.2 Ansøgningsfrist og formalia
Fristen for indsendelse af ansøgninger 14. maj 2018.
4.1.2 Indsats II og III
Ansøgning vedr. indsats II og III skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som
man kan finde direkte via dette link: https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/ansoegningskrives-og-indsendes
Hver indsats har forskellige specifikke mål i regionalfondsprogrammet.
Indsatsen, som er beskrevet under pkt. 2, skal finansieres af regionalfondens prioritet 1 A,
hvis specifikke mål er at øge antallet af innovative virksomheder, medens indsatsen, som er
beskrevet under pkt. 3, skal finansieres af regionalfondens prioritet 2, hvis specifikke mål er
at øge antallet af vækstvirksomheder.
Bemærk at hver indsats formelt kræver en ansøgning, dvs. du skal udarbejde to ansøgninger i det elektroniske ansøgningsskema.
4.1.3 Indsats I
Der er ikke noget ansøgningsskema vedr. indsats I. Ansøgningen skal forholde sig til krav og
kriterier nævnt under pkt. 1 i denne annoncering. Dog kræves et udgifts-finansieringsbudget,
som skal opstilles efter retningslinjerne i regionens standardvilkår.
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455014
Projektet skal i øvrigt gennemføres under hensyntagen til regionens standardvilkår ”Standardvilkår for projekter der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler”.
https://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/wm455014
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4.2 afgørelse
Vækstforum forventes at træffe afgørelse den 2. oktober 2018. Umiddelbart efter vil du blive
orienteret om afgørelsen.
Herefter sendes afgørelsen og indstillingen vedr. indsats II og III til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen, der udsteder tilsagn eller afslag på regionalfondsmidlerne.
Regionsrådet, der har den endelige beslutningskompetence for så vidt angår ansøgninger
om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, forventes at træffe endelig afgørelse i
oktober 2018.
5. Yderligere information
For yderligere information om indsatsens kriterier og krav, regionalfondens prioritet 1 A og
regionalfondens prioritet 2, (indsats II og III) finansiering, statsstøtte og støtteberettigelse
kontakt: René Poulsen, tlf.: 29 20 10 45, e-mail: rene.poulsen@rsyd.dk
For yderligere information om indsats I kriterier og krav mv. kontakt: Olav Sønderskov, tlf.: 29
20 10 88, e-mail: olav.soenderskov@rsyd.dk
For tilmelding til informationsmøde kontakt: Liselotte Abildgaard, e-mail: lla@rsyd.dk tlf.:
76631912
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