UDKAST
Resultatkontrakt
for
Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
for 2012 - 2013

Baggrund
Foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet den 1. januar 2007 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 og udviklingsaktiviteter
i yderområderne.
Foreningen finansieres via de af bestyrelsen foreslåede og af generalforsamlingen fastsatte
medlemskontingenter. Der er således tale om et offentligt tilskud i henhold til lov om
erhvervsfremme § 9, stk. 1 samt § 13, stk. 1. Det følger heraf, at det støttede initiativ ikke
omfatter aktiviteter, der indebærer en direkte støtte til private virksomheder. Ligeså må
initiativet 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.
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark og de syddanske kommuner i henhold til en
resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til gavn for en
åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen og må ikke være i konkurrence med
private virksomheder. Nærværende resultatkontrakt fremlægges for Syddansk Vækstforum og
regionsrådet til godkendelse af, at Bruxelles-kontoret udfører de i kontrakten beskrevne opgaver
for det fastsatte medlemskontingent på 4.018.884 kr. for 2012 og det samme niveau for 2013,
hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i aftalen for kommunernes og
regionernes økonomi for 2013.

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

Partnerne
Aftalens partnere udgøres af Det Syddanske Bruxelles-kontor og Syddansk Vækstforum/Region
Syddanmark. Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark” er repræsenteret ved
Det Syddanske Bruxelles-kontor (SDEO). 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 2012 til den 31. december 2013.
Styringsværktøjer
Følgende værktøjer bliver styrende for SDEO for 2012 - 2013:
•
•
•

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
To årsrapporter der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med
målsætningerne

Dette dokument er den kvantitative resultatkontrakt, som er udarbejdet på baggrund af en treårig
samarbejdsaftale for SDEO mellem Vækstforum, Regionsrådet og de Syddanske Kommuner, der
løber fra 2011 til 2013.
Rammerne for det Det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter
Det Syddanske Bruxelles-kontor (SDEO) har til formål at medvirke til en regional udvikling,
hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse i internationale projekter og netværk skal
medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den private som offentlige sektor,
med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og konkurrencedygtighed.
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums strategi.
Projekter og ydelser skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan for 20122013 og Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020.
Målgruppen for aktiviteter vil være private virksomheder, offentlige institutioner og
myndigheder samt universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, videncentre,
klynger, brancheorganisationer og øvrige erhvervsfremmeaktører.
Det Syddanske Bruxelles-kontors aktiviteter skal ligge i klar forlængelse af de øvrige syddanske
erhvervsfremmeaktører i Syddanmarks aktiviteter. Derfor skal der sikres størst mulig
koordinering med disse med henblik på at sikre international udvikling af specialiseret viden,
synergiskabende initiativer, mens det skal udgås, at der udføres parallelle ydelser.
I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2012-13 søger SDEO at indgå et tæt
samarbejde med de relevante klynger indenfor indsatsområderne sundheds- og
velfærdsinnovation samt bæredygtig energi.
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.
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SDEO vil i 2012-2013 indgå i strategisk samarbejde med Hanse-Kontoret i Bruxelles, der
repræsenterer delstaterne Slesvig-Holstein og Hamborg. Igennem dette samarbejde, der omfatter
konkrete projekter ønskes det at sikre faste samarbejdspartnere i forhold til såvel Nordsø- som
Østersøprogrammer og EU’s 7. og 8. rammeprogram. I relation til det 7. og 8. rammeprogram er
det oplagt at samarbejde bl.a. via universiteterne i de tre regioner. Derudover skal samarbejdet
med Hanse-kontoret give Syddanmark stor synlighed i Bruxelles gennem arrangementer og
interessevaretagelse.
I forlængelse af Vækstforums handlingsplan 2012-13 er bæredygtig energi et af SDEO’s
indsatsområder. Den delmængde af energiområdet, der omhandler offshore energi foregår i tæt
samarbejde med Alliancen for Grøn OffShore Energi, dog med fokus på de syddanske aktører på
området.
SDEO vil intensivere samarbejdet med Syddansk Universitet, herunder indgå i
projektsamarbejde med dem på 7. rammeprogram.
SDEO vil samarbejde tæt med Væksthuset omkring identificering af relevante virksomheder, der
er egnede til EU midler.
SDEO’s aktiviteter er en kombination af udarbejdelse af EU-projektansøgninger, gennemførsel
af EU projekter, kontaktskabelse, informationsformidling, rådgivning og interessevaretagelse.
SDEO’s 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.
Projektimplementering
SDEO har i perioden fra 2008 til 2011 implementeret mange projekter for at sikre nulstillingen
af egenkapitalen overfor Esbjerg Kommune. Projektimplementeringen har således fyldt omkring
75% af kontorets samlede tid i fra 2009 til 2011. Dette vil falde til omkring 50% i 2012 og ligge
på omkring 20% i 2013. SDEO vil fremadrettet udelukkende deltage som partner i projekter, der
ligger indenfor vækstforums indsatsområder og udelukkende i projekter med deltagelse af
aktører fra Syddanmark, der specifikt har udtrykt ønske om SDEO’s assistance ifm.
projektimplementering. Projekterne skal medfinansiere SDEO’s udgifter til deltagelse.
SDEO vil deltage i projekter med det formål at fremme andre syddanske aktørers mulighed for
og villighed til at deltage i projekter. Som deltager i projekter med deltagelse af andre syddanske
aktører kan SDEO således bistå med gennemførsel af de administrative opgaver, der er i
forbindelse med deltagelse i EU projekter. På denne måde er der flere Syddanske aktører, der har
mulighed for at indgå i EU projekter.
Derudover giver SDEO’s aktive projektdeltagelse et bedre erfaringsbaseret grundlag for
projektudvikling og – rådgivning, ligesom det bidrager til at fastholde og udvikle netværk såvel i
Syddanmark som i de europæiske partnerlande og ift. EU institutionerne.
Som følge af de kommende færre forpligtelser i forhold til projektimplementering er der sat
forholdsvis flere og højere aktivitetsmål for kontoret end end tidligere under hensyntagen til, at
kontorets medarbejderressourcer er blevet reduceret. Det er dog vigtigt ikke at se
projektimplementering og projektudvikling som gensidigt udelukkende. Som det fremgår af
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ovenstående, projektimplementeres der netop for at sikre, at flere syddanske aktører har
mulighed for at indgå i internationale projekter.
Aktivitetsmål
SDEO forpligter sig til på årsbasis at realisere følgende 6 målsætninger, der skal komme
SDEO’s målgrupper i Syddanmark til gode:
1. International projektudvikling:
• At yde vejledning til udarbejdelse af ansøgninger, der samlet set ansøger om minimum
150 mio kr. over to år, heraf minimum 50 mio kr. der skal gå til syddanske aktører.
• At SDEO’s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til en
samlet EU-medfinansiering over 2 år på mindst 60 millioner kr. heraf mindst 20 mio. kr.
til syddanske partnere.
• Heraf indgår, at SDEO samarbejder med de relevante klynger på området, herunder
udvikler minimum 3 projekter i samarbejde med Welfare Tech Region, Lean Energy
Cluster og den syddanske offshore klynge samt løbende holder øje for muligheden for at
indgå i projektudviklingssamarbejde med Design2innovate.

2. Europæiske konferencer:
• At arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske konferencer –
om muligt gerne i Syddanmark - inden for Vækstforums strategiske mål for 2012-2013
med henblik på at øge tilførslen af eksterne midler til Syddanmark.
• At der under det danske formandskab afholdes en energikonference i samarbejde med
Hansa kontoret, hvor de syddanske interesser på energiområdet bliver fremført overfor
EU Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.
3. Virksomhedsgennemgang
 At SDEO løbende og proaktivt screener det syddanske erhvervslandskab og tager kontakt
til mindst 20 virksomheder årligt i Syddanmark med potentiale til at indgå i EU projekter
og som kunne have behov for rådgivning. Denne indsats for at identificere relevante
virksomheder og afdække deres potentiale foregår i samspil med bl.a. Væksthus
Syddanmark og TEK-Momentum, og der skal ses på mulighederne for både national og
international projektfinansiering.
4. Interessevaretagelse:
• Identifikation af muligheder og gaps i EU’s 7. og 8. rammeprogram i forhold til
Syddansk Universitets interesser.
• At kontoret under det danske formandskab i regi af DAcoB (samarbejdet mellem de
regionale kontorer i Bruxelles) afholder tre konferencer med highlevel deltagelse fra
Europa Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet. At syddanske aktører indenfor
forskning, energi og sundhed deltager i arrangementer og den vej igennem opnår
indflydelse og netværk som gavner Syddanmark.
5. Presse og kommunikation i Syddanmark:
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At SDEO sikrer pressedækning fra regionale eller nationale medier på minimum 4 aktiviteter
med syddanske aktører årligt, hvor SDEO sammen med syddanske aktører promoverer vores
arbejde
6. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark:
At udbrede NIMS samarbejdet til alle kommuner i regionen og afholde mindst ét arrangement i
dette netværk årligt. Det skal kunne dokumenteres at NIMS netværket arbejder aktivt til
opfyldelse af målsætningen om at udvikle internationale projekter i kommunerne i Syddanmark.

Afrapportering og evaluering
SDEO forpligter sig til kvartalsvist at afrapportere på status for disse målsætninger til SDEO’s
bestyrelse samt Vækstforum. Derudover redegøres der i en årsrapport til ejerkredsen for samtlige
aktiviteter og for målopfyldelsen i forhold til Vækstforums handlingsplan for 2012 - 2013 og
SDEO’s målgrupper.
SDEO forudsættes i årsrapporten at dokumentere en substantiel indsats ifm. Partnersøgning og
udarbejdelse og kvalitetssikring af ansøgninger. 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.
For Region Syddanmark
Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Dato

Underskrift

For Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
Formand Johnny Søtrup

Dato

Underskrift

Direktør Jonas Groes

Dato

Underskrift
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