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Notat

Vækstforums indsats for brugerdreven innovation 2009
Det forventes, at Vækstforum, som i 2008, have mulighed for at indsende et regionalt projekt
til statens program for brugerdreven innovation i 2009.
I 2007 og 2008 gennemførte Vækstforum ansøgningsrunder for tre temaer, som
repræsenterede områder, der var prioriteret i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og
handlingsplan 2007-2008. Det drejede sig om temaerne sundhed, energi og miljø samt
design.
Den regionale satsning i 2009
Det foreslås, at der i 2009 gennemføres en ansøgningsrunde inden for temaerne
velfærdsteknologier og –service samt energi, som udgør to af de fire forretningsområder i
Vækstforums handlingsplan 2009-2010, da brugerdrevne innovationsprojekter inden for
disse temaer vurderes bedst at sikre eller understøtte:
- synergieffekter ift. statslige initiativer og satsninger
- fokus på brugernes behov i udviklingen af nye teknologier, services, og systemer,
- udviklingen af forpligtende offentlig-private samarbejder og offentlig-privat innovation,
- forretningsområder med professionelle og sofistikerede brugere/kunder med særlige
forudsætninger for udvikling af nye forretningsmodeller
Vækstforumsekretariatet vil i begyndelsen af året indkredse potentielle projektemner og
facilitere ansøgningsarbejdet for at befordre koordinering, samarbejde og projektkvalitet.
Ansøgninger til den regionale satsning indkaldes inden sommeren 2009. Ansøgningsfrist vil
fremgå af hjemmesiden.
Vækstforums medfinansiering af andre ansøgninger til statens program for
brugerdreven innovation
Supplerende foreslås, at Vækstforum, ligesom i 2008, åbner mulighed for at medfinansiere
andre ansøgninger til statens program for brugerdreven innovation end den regionale
satsning. Det forudsættes, at disse ansøgninger opnår støtte i forbindelse med en af
ansøgningsrunderne til det statslige program. Ansøgningerne skal ligge inden for de fire
forretningsområder i Vækstforums handlingsplan 2009-2010 og have et klart erhvervspolitisk
rationale.
Ansøgninger, der er indsendt direkte til det statslige program, men ikke er afgjort her ved
udløbet af ansøgningsfristen til den regionale satsning i 2009, accepteres ikke som
ansøgning til den regionale satsning. Denne betingelse, som også var gældende i 2008, er
indført af praktiske årsager.

Generelle vurderingskriterier i forbindelse med Vækstforums stillingtagen til
ansøgninger.
Det foreslås, at Vækstforum til begge ovennævnte typer af ansøgninger anvender følgende
kriterier:
1) Grundlæggende skal ansøgninger leve op til kriterierne i det statslige program, hvilket
er en forudsætning for at få del i de statslige støttemidler og også udgør en
grundlæggende kvalitetssikring af projektet. Dvs. at der f.eks. er krav om:
Nyhedsværdi, målbar effekt, anvendelighed for andre, formidling af resultaterne,
additionalitet, og at det sker i et samarbejde.
2) Herudover skal ansøgninger leve op til rammerne, herunder effektkrav, for
forretningsområderne energi samt velfærdsteknologier og –service i Vækstforums
handlingsplan 2009-2010.
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