Mulig match mellem Region Syddanmarks strategier og EU’s forslag til tematiske mål og indsatsområder
EU’s tematiske mål for
Strukturpolitikken 2014‐2020
= Priorieter

Styrkelse af forskning, teknisk
udvikling og innovation

A
B
C

Investeringprioriteter = støtteberettigede indsatsområder

Match med Region Syddanmarks strategier

Udbygning af forsknings‐ og innovationsinfrastruktur (F&I) og kapaciteterne til udvikling af
F&I toppræstationer fremme af kompetencecentre, især af europæisk interesse
Fremme af F&I‐investeringer i virksomheder, produkt‐ og serviceudvikling, teknologitransfer,
social innovation og offentlige anvendelser, stimulering af efterspørgslen, netværksdannelse,
klynger og åben innovation gennem intelligent specialisering
Støtte til teknologisk og anvendt forskning, pilotlinjer, foranstaltninger til tidlig validering af
produkter, avancerede produktionskapaciteter i nøgleteknologier og universelle teknologier

Understøtter især Vækstforums strategi 2012‐2020 samt
samarbejdsaftalen ml. RSD og Delstaten Schleswig‐Holstein,

Forbedring af SMV'ers
konkurrenceevne

A
B

Fremme af entrepreneurship, fremme af iværksætteri
Udvikling af forretningsmodeller til SMV'er, især til internationalisering

Understøtter især satsninger inden for fødevarer og oplevelses‐
økonomi samt regionens status som europæisk iværksætteregion

Støtte af bestræbelserne til
reduktion af CO2‐emissionerne

A
B
C
D
E

Støtte til produktion og distribution af vedvarende energi
Fremme af energieffektivitet i SMV'er
Fremme af energieffektivitet i offentlige infrastrukturer
Udvikling af intelligente lavspændings‐distributionssystemer
Fremme af strategier til reduktion af CO2‐emissioner i byområder

Understøtter regionens vækststrategi inden for energi og giver
mulighed for at videreudvikle allerede etablerede dansk‐tyske
netværk inden for området. Bidrager endvidere til at forebygge
klimaforandringer.

Fremme af tilpasning til Klima‐
ændringen og risikoforebyggelse

A
B

Støtte af målrettede investeringer til tilpasning til klimaændringen
Fremme af investeringer til imødegåelse af specielle risici, katastrofebeskyttelse

Understøtter især RUP’en og og RSD’s bæredygtighedsstrategi

Fremme af bæredygtighed
inden for transport og fjernelse
af flaskehalse i net‐infrastruktur

A
B
C
D

Støtte til et multimodalt ensartet europæisk transportområde
Udbygning af den regionale mobilitet gennem forb. til sekundære og tertiære knudepunkter
Udvikling af miljøvenlige transportsystemer
Udvikling af omfattende interoperable kvalitets‐jernbanesystemer

Understøtter især RUP’en og samarbejdsaftalen ml. RSD og
Delstaten Schleswig‐Holstein

Fremme af beskæftigelse og
arbejdskraftens mobilitet

A
B
C
D

Udvikling af iværksættercentre og investeringsstøtte til selvstændige iværksættere
Lokale beskæftigelsesinitiativer, som tilbyder nabotjenester for at skabe nye arbejdspladser
Investeringer i infrastrukturer for den offentlige arbejdsformidling
Integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende
mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer og fælles uddannelsestiltag

Understøtter især Vækstforums strategi 2012‐2020, RUP’en og
samarbejdsaftalen ml. RSD og Delstaten Schleswig‐Holstein

Investeringer i kompetencer,
uddannelse og livslang læring

A

Udvikling og implementering af fælles programmer i almen‐ og erhvervsuddannelsen

Understøtter især RSD’s uddannelsesstrategi

Som det ser ud nu, ser EU‐Kommissionen ikke kulturområdet som en særskilt prioritet med et specifikt støtteberettiget område. Kultur forventes at indgå som et tværgående tema i de nævnte
prioriterer eller blive tilgodeset under en yderligere EU‐prioritet: ”Forbedring af de institutionelle kapaciteter og udbygning af en effektiv forvaltning”. Her hedder det støtteberettigede
indsatsområde ”Fremme af samarbejdet i juridiske og administrative spørgsmål mellem borgere og institutioner.

