UDKAST
Resultatkontrakt
mellem Vækstforum/ Region Syddanmark og
Foreningen ”EU og Internationalt arbejde i Region Syddanmark”
for 2009 og 2010

Baggrund
Foreningen EU og Internationalt arbejde i Syddanmark blev stiftet den 1. januar 2008 efter
en forudgående beslutning herom i et samarbejde mellem kommunerne i Region Syddanmark,
Syddansk Vækstforum og Regionsrådet i Region Syddanmark
Formålet med foreningen er at danne rammen om et fælles syddansk EU-kontor i Bruxelles.
Kontoret skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for
innovation, videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering
og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer, vækst og udvikling i
turismeerhvervet og udviklingsaktiviteter i yderområderne.
Der er således tale om et offentligt tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme. Det følger heraf,
at det støttede projekt ikke omfatter aktiviteter, der indebærer en direkte støtte til private
virksomheder. Ligeså må projektet ikke indebære nogen form for konkurrenceforvridning i
forhold til private aktører. Hensigten med erhvervsfremmeloven og hermed med regionale
erhvervsudviklingsmidler er at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser.
Regionsrådet besluttede på baggrund af indstilling fra Syddansk Vækstforum at tildele projektet
en samlet støtte på 3.557.000 kr. pr. år i 2007 og 2008 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Nærværende resultatkontrakt fremlægges for Syddansk Vækstforum og Regionsrådet i
forbindelse med ansøgning om tilskud på kr. 3.751.229 for 2009 og ligeledes i 2010.

Aftalens formål
Formålet med nærværende kontrakt er at fastlægge aktivitetsmålene for Det Syddanske
Bruxelleskontor og for de serviceydelser, Det Syddanske Bruxelles-kontor skal levere til sine
samarbejdspartnere.

Partnerne
Aftalens partnere udgøres af Det Syddanske Bruxelleskontor og Region Syddanmark.
Foreningen ”EU og Internationalt Arbejde i Syddanmark” er repræsenteret ved Det Syddanske
Bruxelles-kontor. Region Syddanmark er repræsenteret ved Vækstforum og Regionsråd i
forening, idet begge instanser skal tilslutte sig aftalen.
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Aftaleperiode
Under forudsætning af Vækstforums indstilling og Regionsrådets bevilling gælder
aftaleperioden 2 år, fra den 1. januar 2009 til den 31. december 2010. Parterne påbegynder inden
den 1. januar 2011 forhandlingerne om ny aftale.

Styringsværktøjer
Følgende værktøjer bliver styrende for SDEO for 2009:
•
•
•

Én resultatkontrakt for ejerkredsen/Vækstforum fokuserende på kvantitative
målsætninger
Et arbejdsprogram der er bestyrelsens/sekretariatets udmøntning af de aktiviteter som
skal sikre opfyldelsen af resultatkontrakten
En årsrapport der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med
målsætninger

Dette dokument er den kvantitative resultatkontrakt.

Det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter
Foreningen ”EU og Internationalt arbejde i Region Syddanmark” repræsenteret ved Det
Syddanske Bruxelles-kontor (SDEO) har til formål at medvirke til, at øget international fokus og
øget deltagelse i internationale projekter og netværk medfører udviklingsfremmende projekter og
initiativer i såvel den private som offentlige sektor med henblik på at sikre kontinuerlig
innovation, konkurrencedygtighed og øget eksport.
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi.
Projekter og ydelser skal således målrettes mod Vækstforums Handlingsplan for 2009-10.
Målgruppen for aktiviteter vil være private virksomheder, offentlige institutioner og
myndigheder samt universiteter, videncentre, klynger, brancheorganisationer og
erhvervsfremmeaktører.
Eftersom det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter ligger i forlængelse af de øvrige
erhvervsserviceaktørers aktiviteter, skal der sikres størst mulighed koordinering med disse med
henblik på at sikre udvikling af specialiseret viden, synergiskabende initiativer samt at undgå
parallelle ydelser.
SDEOs ydelser og aktiviteter skal stilles til rådighed for alle virksomheder og aktører i Region
Syddanmark. Projekter, viden og resultater skal bedst muligt forankres hos de lokale og
regionale erhvervsfremmeaktører.
SDEOs aktiviteter vil blive præciseret i det årlige arbejdsprogram og vil være en kombination af
kontaktskabelse, information, rådgivning samt udarbejdelse og gennemførelse af EUfinansierede projekter. SDEOs rådgivning og medvirken til udarbejdelse af ansøgninger omfatter
ikke midler fra kilder som Vækstforum har indstillingsret til, dvs. programmerne for den
Europæiske Regionalfond og Socialfond i Danmark samt de regionale erhvervsudviklingsmidler.
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Aktivitetsmål
SDEO forpligter sig til på årsbasis at realisere følgende målsætninger, der skal komme aktører i
Syddanmark til gode:
•

•

•

•
•
•

At kortlægge det internationale forsknings- og innovationspotentiale hos 20
virksomheder og sikre konkrete handlingsplaner som kan realiseres via EU-projekter,
interne forløb, privat finansiering eller lignende
At yde specifik rådgivning om internationalt projektarbejde, international udvikling,
internationale partnerskaber og videneksportmuligheder til 80 syddanske aktører via
mulighedsanalyser, strategiplaner, udvikling af projektideer og andre former for
rådgivningsydelser
At medvirke til udvikling af konkrete internationaliseringsaktiviteter i samarbejde med
øvrige erhvervsfremmeaktører i form af kontormæssig incubatorordning, fremskaffelse
af kapital, import/eksport-projekter, sikring af samarbejdspartnere m.v. for 20
virksomheder
At medvirke til udarbejdelsen af 5 forsknings- og innovationsprojekter med deltagelse af
syddanske virksomheder til en samlet projektsum på mindst 20 mio. kr.
At yde generel rådgivning og support til 20 EU ansøgninger med deltagelse af syddanske
virksomheder til en værdi af mindst 50 millioner kr.
At yde generel rådgivning og support til 10 EU-finansierede projekter til en værdi af
minimum 30 millioner kr. Projekterne kan involvere andre aktører end virksomheder.

Afrapportering og evaluering
SDEO forpligter sig til kvartalsvist at afrapportere på status for disse målsætninger til
Bestyrelsen for SDEO samt i en årlig årsrapport til ejerkredsen at redegøre for samtlige
aktiviteter og for målopfyldelsen.
SDEO forudsættes i årsrapporten at dokumentere en afgørende service ved partnersøgning, rolle
i udarbejdelse og kvalitetssikring af ansøgning. Projekternes relevans i forhold til Vækstforums
handlingsplan skal ligeledes dokumenteres.
SDEO forpligter sig endvidere til at stille sig til rådighed for en evaluering, når tilskudsgiverne
måtte ønske dette.
SDEO skal i årsrapporten redegøre for følgende, som anbefalet af Deloitte:
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Kvartalsrapportering

Årsrapportering

Projektansøgninger

Projektansøgninger

• Antallet af fremsendte projektansøgninger for hhv.
kvartalet og for året til dato

• Antallet af fremsendte projektansøgninger for hele året

• Ansøgningernes kobling til SDEO's fokusområder
• Værdien af projekterne for de forskellige aktører*
Godkendte ansøgninger
• Antallet af godkendte projektansøgninger for hhv.
kvartalet og for året til dato

• Ansøgningernes kobling til SDEO's fokusområder
• Værdien af projekterne for de forskellige aktører*
Godkendte ansøgninger
• Antallet af godkendte projektansøgninger for hele året
• Ansøgningernes kobling til SDEO's fokusområder

• Værdien af projekterne for de forskellige aktører*

• Den samlede værdi af projekterne for de forskellige
aktører i det pågældende år, herunder også værdien af
projekter, som er godkendt i tidligere år.*

• Periodisering, der viser fordelingen af disse midler
over kalenderår og hermed, hvornår midlerne vil
komme de forskellige aktører gode.

• Periodisering der viser, fordelingen af disse midler
over kalenderår og hermed, hvornår midlerne vil
komme de forskellige aktører gode.

• Ansøgningernes kobling til SDEO's fokusområder

• En samlet opgørelse over SDEO's målopfyldelse i
forhold til de i resultatkonktrakten opstillede mål.
*Opgørelsen af værdi for aktørerne skal i alle tilfælde opgøres for følgende aktører:
– Syddanske virksomheder
– Syddanske erhvervsoperatører
– Andre syddanske aktører
– Øvrige danske aktører
– SDEO
– Udenlandske aktører (hhv. indenfor og udenfor EU)
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