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1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Det indstilles,
•

At Formandskabet godkender dagsordenen.

Beslutning
Arbejdsform, opgaver mv. i forbindelse med det videre arbejde i formandskabet blev drøftet.
Formandskabet bistår formanden med forberedelse af møderne og kan i særlige tilfælde træffe beslutningom høringer og lignende, der af tidsmæssige årsager ikke kan afvente møderne i Vækstforum, samt træffe beslutning i sager, hvor Vækstforum har bemyndiget Formandskabet til det.
Formandskabet ønskede ikke at vælge en næstformand.
Der blev udtrykt tilfredshed med det udsendte dagsordensmateriale.
Dagsordenen blev godkendt.

2.

Vækstforums mødeplan 2015

Resumé
På Vækstforums konstituerende møde den 7. april 2014 blev mødeplanen for 2014 vedtaget. Af hensyn til
mødeplanlægningen 2015 foreslås det, at mødeplanen for 2015 fastlægges allerede nu.
Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum afholder jf. forretningsordenen 4 ordinære møder årligt. Af hensyn til mødeplanlægningen for 2015 foreslår sekretariatet, at Vækstforums møder i 2015 allerede fastlægges nu.
Der foreslås nedenstående mødedatoer i 2015. Alle møder afholdes i regionsrådssalen i Vejle fra 15.00 –
18.00.
•
•
•
•

17. marts 2015
15. juni 2015
22. september 2015
1. december 2015

Indstilling
Det indstilles,
- At Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at mødeplanen for 2015 godkendes.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

3.

Rammer for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende
vækst- og udviklingsstrategi

Resumé
2

Punktet beskriver de overordnede rammer samt revideret tidsplan for Vækstforums bidrag til udarbejdelsen
af den kommende vækst- og udviklingsstrategi. Vækstforums bidrag omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien.
Sagsfremstilling
Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen
inklusive turisme.
Bidraget skal udarbejdes med udgangspunkt i regionens rammevilkår og erhvervsspecialisering og efter
høring af Danmarks Vækstråd. Som led i bidraget skal Vækstforum beskrive indsatsen for yderområderne
inden for regionen.
Vækstforum udarbejder på baggrund af bidraget ét- eller flerårige handlingsplaner, der udgør grundlaget for
Vækstforums indstillinger om EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.
Der er lagt op til, at Vækstforum på baggrund af drøftelsen på heldagsseminaret godkender de overordnede
rammer for udarbejdelsen af Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi og dermed
igangsætter strategiarbejdet.
Forslag til rammer for Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Der lægges op til en videreførelse af en fokuseret strategi, herunder en videreførelse af de tre eksisterende
forretningsområder Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv. For at give
Vækstforum fleksibilitet til at agere på den korte bane indarbejdes også muligheden for at igangsætte en
række tidsbegrænsede særlige initiativer med stort erhvervspotentiale uden for forretningsområderne – på
Vækstforums eget initiativ. Dette ligger også i forlængelse af de anbefalinger, som det tidligere Vækstforum
har videregivet til det nye Vækstforum på baggrund af det hidtidige arbejde og indsatser i 2010-2013.
Samlet set lægges der op til, at de bærende elementer i Vækstforums bidrag til den regionale vækst – og
udviklingsstrategi som udgangspunkt bliver følgende:
• Den syddanske tilgang til vækst, som består af (1) Smart specialisering (fokuseret tilgang), (2) Den
syddanske Vækstmodel og (3) Effekt, porteføljestyring og evaluering
• Klyngeudvikling
• Indsatser som går på tværs af forretningsområderne, f.eks. yderområder, internationalisering og det
grænseoverskridende samarbejde samt social inklusion
• Særlige tidsbegrænsede indsatser
• Udviklingsaktiviteter i yderområderne
Indsatserne i strategien skal desuden falde inden for rammerne af erhvervsudviklingsloven. Endeligt anbefales det, at Vækstforums bidrag til den regionale vækst – og udviklingsstrategi fortsat følger tidsrammen for
EU’s 2020 strategi og den kommende programperiode for strukturfondene og med mulighed for revision efter
fire år.
Revideret tidsplan
På Vækstforums møde den 7. april 2014 blev forslag til tidsplan for udarbejdelsen af den nye vækst- og udviklingsstrategi, herunder for Vækstforums bidrag, præsenteret. Det blev besluttet at undersøge, hvordan
strategiprocessen for de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien kan forkortes i 2015. På den baggrund
foreslås processen for den indledende del af fase 3 (udarbejdelsesfasen) fremskyndet, således at Vækstforum skal behandle udkast til strategien på et møde i marts 2015 i stedet for på et møde i april 2015. Forslag
til revideret tidsplan fremgår af vedlagte bilag.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

At Vækstforum godkender rammerne for de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende
vækst- og udviklingsstrategi på baggrund af drøftelserne på heldagsseminaret.
At Vækstforum godkender den reviderede tidsplan for udarbejdelsen af Vækstforums bidrag til den
regionale vækst og udviklingsstrategi.
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Bilag
Pkt. 3 – Bilag 1 - Revideret tidsplan
Beslutning
Formandskabet betonede vigtigheden i at skabe ejerskab til strategien ved at involvere Vækstforums
baglande og andre nøgleaktører i arbejdet i form af f.eks. temamøder.
Indstillingerne blev godkendt.

4.

Indspil til regional vækstpartnerskabsaftale 2014

Resumé
Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale 2014 bliver indgået mellem
regeringen og Syddansk Vækstforum i oktober 2014. Vækstforum har besluttet, at der i den forberedende
dialog fastholdes fokus på de fire syddanske fyrtårne, som blev aftalt i vækstpartnerskabsaftalen 2013.
Sagsfremstilling
Erhvervs- og Vækstministeriet lægger op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale 2014 bliver indgået mellem
regeringen og Syddansk Vækstforum i oktober 2014. Ministeriet skitserer følgende foreløbige proces:
•
•
•
•
•

Februar-april: Forberedende dialog på embedsmandsniveau om status på vækstpartnerskabsaftalen
2013 og initiativer i den kommende aftale. Fokus på få, større initiativer, gerne i forlængelse af initiativer fra vækstpartnerskabsaftalen 2013.
Maj: Drøftelse i Danmarks Vækstråd af status på de regionale vækstpartnerskabsaftaler 2013, forslag til emner i vækstpartnerskabsaftalen 2014 samt anbefalinger på strategisk niveau om udmøntning af den nationale pulje.
Efter sommerferien: Regeringens forhandlingsudspil drøftes i regeringens økonomiudvalg.
September: Drøftelser i Vækstforum af regeringens forhandlingsudspil.
Oktober: Politiske drøftelser og indgåelse af nye vækstpartnerskaber.

Danmarks Vækstråd, der bl.a. har til opgave at følge op på vækstpartnerskabsaftalerne og foreslå nye emner, der kan sættes fokus på i de kommende aftaler, drøftede de partnerskabsaftalerne på sit møde den 23.
maj 2014
På Vækstforums møde den 7. april 2014 godkendte Vækstforum, at sekretariatet i den forberedende dialog
fastholder fokus på de fire syddanske fyrtårne, som blev aftalt i vækstpartnerskabsaftalen 2013. Det drejer
sig om syddanske fyrtårne inden for henholdsvis:
•
•
•
•

Sundheds- og velfærdsinnovation
Robotteknologi
Energi - energieffektivisering og offshore
Design

Regeringens forhandlingsudspil forventes at ligge klar til drøftelse på Vækstforums møde i september 2014.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at dialogen med Erhvervs- og Vækstministeriet videreføres med fokus på de nævnte syddanske fyrtårne.

Beslutning
Formandskabet tiltrådte indstillingen, idet der blev lagt vægt på, at vækstpartnerskabsaftalen tager
udgangspunkt i få, markante initiativer med udgangspunkt i de syddanske fyrtårne og med et klart,
regionalt afsæt.
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5.

Medfinansiering af vækstprogram for små- og mellemstore
produktionsvirksomheder

Resumé
Syddansk Vækstforums Vækstpartnerskabsaftale for 2013 med regeringen indeholder et landsdækkende
samarbejde om et vækstprogram for små- og mellemstore produktionsvirksomheder, foreslået af regeringen.
Erhvervs- og Vækstministeriet foreslår, at initiativet udmøntes således, at det gennemføres over en 3-årig
periode og at det medfinansieres af alle vækstfora med 1 mio. kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr.
vækstforum. Den øvrige finansiering tilvejebringes fra den nationale pulje af strukturfondsmidler i alt 29,5
mio. kr. samt medfinansiering fra virksomheder, evt. operatøren mv. Det indstilles, at Syddansk Vækstforum
medfinansierer initiativet.
Sagsfremstilling
Det fremgår af Vækstpartnerskabsaftalen for 2013, at parterne er enige om at samarbejde om et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder, der udbydes via de regionale væksthuse i samarbejde med bl.a. Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), f.eks. Teknologisk Institut, Force
Technology m.fl..
Vækstprogrammet vil i Region Syddanmark bygge videre på infrastrukturen og erfaringerne fra Vækstforums
allerede igangsatte indsatser og vil i relevant omfang kunne udvides med initiativer inden for digitalisering,
forretningsmodeller målrettet vækst, beskyttelse og kommercialisering af viden mv.
Erhvervs- og Vækstministeriet har nu fremsendt en beskrivelse af vækstprogrammet mht. indhold, organisering og finansiering.
Af beskrivelsen fremgår, at programmets mål er en landsdækkende indsats over en 3-årig periode, der kan
styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i små og mellemstore produktionsvirksomheder gennem Væksttjek og Vækstløft.
•

Et Væksttjek er en gratis skræddersyet gennemgang af virksomheden og munder ud i en handlingsplan med forslag til konkrete tiltag, som virksomheden kan sætte fokus på som led i en udviklingsog vækststrategi. Det kan fx være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering,
ledelse, intellektuelle ejendomsrettigheder, standardisering e.l. Det er målet, at Væksttjek gennemføres for op til 1000 virksomheder på landsplan.

•

Minimum 500 af de virksomheder, som får gennemført et Væksttjek, skal efterfølgende gennemføre
et Vækstløft. Ved et Vækstløft forstås konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer
vækstpotentialet. Vækstløftet skal som udgangspunkt medfinansieres med 50 pct. fra den enkelte
virksomhed.

Det fremgår også af beskrivelsen, at virksomhederne som led i Væksttjekkets handlingsplan kan henvises
helt eller delvist til andre regionale eller nationale programmer, hvis dette er mere relevant for virksomheden
end det efterfølgende Vækstløft. Vækstprogrammets operatør skal findes gennem et udbud. Væksttjek og
Vækstløft skal gennemføres af private konsulenter med dokumenteret erfaring fra rådgivning af produktionsvirksomheder eller af aktører med andre specialiserede kompetencer, fx fra GTS-systemet.
Erhvervs- og Vækstministeriet foreslår, at Vækstprogrammet finansieres gennem den nationale pulje af EUstrukturfondsmidler med 29,5 mio. kr. Den nationale pulje kan yde støtte svarende til max 50 pct. af et projekts samlede budget. De 29,5 mio. kr. skal således modsvares af et mindst ligeså stort beløb fra hhv. virksomhedernes egenbetaling, medfinansiering fra regionerne og evt. fra vækstprogrammets operatør. Erhvervs- og Vækstministeriet foreslår, at Vækstprogrammet medfinansieres af alle vækstfora (ex Bornholm)
med 1 mio. kr. om året i projektperioden, i alt 3 mio. kr. pr. vækstfora.
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Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra de 6 vækstfora og Erhvervs- og
Vækstministeriet. Styregruppen høres om de indkomne tilbud og følger vækstprogrammets gennemførelse
mv.
Syddansk Vækstforum har allerede igangsat nedenstående initiativer for små- og mellemstore virksomheder
(SMV’er):
• Automatiseringsindsats, som skal synliggøre mulighederne og fordelene ved øget brug af automatisering hos SMV’er og sikre, at flere virksomheder investerer i automationsløsninger. 200 virksomheder forventes inddraget.
• Power Push som har til formål at kompetenceudvikle ansatte i SMV’er inden for Vækstforums forretningsområder. Status pr. marts 2014 er, at 179 virksomheder har indgået aftale om et forløb.
• Lån en Leder som har til formål at skabe vækst i SMV’er indenfor Vækstforums forretningsområder
via midlertidig tilknytning af ekstra ledelseskompetence. Status pr. marts 2014 er, at 124 virksomheder har benyttet sig af ordningen.
De igangsatte initiativer er dels tilrettelagt inden for forretningsområderne i erhvervsudviklingsstrategien, dels
som særlige indsatser, der er rettet mod en bredere kreds af virksomheder, bl.a. med henblik på at fastholde
produktion i Syddanmark.
I lyset af, at der fortsat er behov for en indsats for at fastholde produktion i den syddanske region samt
Vækstpartnerskabsaftalen for 2013 foreslår sekretariatet, at formandskabet indstiller til Vækstforum, at regeringens vækstprogram medfinansieres med i alt 3 mio. kr. Det foreslås endvidere, at initiativet gennemføres
som en særlig indsats, således at vækstløftet kan tilbydes en bred kreds af produktionsvirksomheder.
Indstilling
Det indstilles,
- At Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstprogrammet medfinansieres med i alt 3 mio. kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014,
at initiativet gennemføres som en særlig indsats med henblik på at fastholde produktion i Syddanmark.

Pkt. 5 – Bilag 1 – Model for vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder

Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

6.

Bytning af strukturfondsmidler med Region Hovedstaden

Resumé
Formandskabet skal tage stilling til, om de vil bytte strukturfondsmidler med Vækstforum i Region Hovedstaden, således at Syddansk Vækstforum modtager 1,2 mio. fra Hovedstadens ramme af Socialfond, prioritet 2midler, som kan overføres til den syddanske kapitalfond Welfare Tech Invest. Til gengæld afgives 1,2 mio. af
den syddanske regionalfondsramme.
Sagsfremstilling
Formandskabet for Vækstforum 2010-13 besluttede den 11. juni 2013, at Welfare Tech Invest skulle tilføres
op til 25 mio. yderligere fra Socialfondens prioritet 2. På indstillingstidspunktet var der kun godt 4 mio. kr. til
rådighed. Derfor blev projektet indstillet til en merbevilling på de godt 4 mio.kr. med mulighed for at få suppleret op til de 25 mio. kr. gennem tilbageløbsmidler. På nuværende tidspunkt er der i alt, gennem tilbageløbsmidler, udmøntet knap 18 mio. af merbevillingen på 25 mio.kr.
For at fonden kan få den resterende del af merbevillingen, skal der være yderligere tilbageløbsmidler til rådighed. Sekretariatet har p.t. ikke forventninger om at få yderligere tilbageløbsmidler på Socialfondens prioritet 2, som kan anvendes til medfinansiering af Welfare Tech Invest, men har til gengæld udisponerede tilba6

geløbsmidler på Regionalfonden, og forventer her at få yderligere tilbageløbsmidler. Derfor er det undersøgt,
om andre regionale vækstfora har tilbageløbsmidler på Socialfondens prioritet 2, som de ønsker at bytte til
Regionalfondsmidler.
Hovedstadens Vækstforum mangler Regionalfondsmidler og har 1,2 mio. udisponerede tilbageløbsmidler på
Socialfondens prioritet 2. Derfor indstilles det, at der byttes midler med Hovedstadens Vækstforum, således
at Syddansk Vækstforum afgiver 1,2 mio. Regionalfondsmidler og i stedet får 1,2 mio. Socialfond, prioritet 2midler, hvilket giver mulighed for at tilføre midler til Welfare Tech Invest som tidligere besluttet.
Under punkt 21-23 i dagsordenen skal der tages stilling til tre ansøgninger om merbevillinger til igangværende regionalfondsfinansierede projekter. Hvis disse ansøgninger imødekommes, vil det aktuelt ikke være
muligt at gennemføre den foreslåede bytning af midler. Imidlertid forventes der, som allerede nævnt, et snarligt yderligere tilbageløb af regionalfondsmidler. Det anses for hensigtsmæssigt først at gennemføre bytningen, når beslutninger om merbevillinger under regionalfonden er udmøntet.
Indstilling
Det indstilles,
•

•
•

At Formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at Syddansk Vækstforum bytter 1,2 mio. strukturfondsmidler med Hovedstadens Vækstforum, således at Syddansk Vækstforum afgiver 1,2 mio. af
den syddanske ramme af midler fra Den Europæiske Regionalfond og til gengæld modtager 1,2 mio.
af Hovedstadens Vækstforums ramme af midler fra Den Europæiske Socialfonds prioritet 2.
At bytningen først sker, når indstillingerne om merbevillinger til igangværende projekter (dagsordenens punkt 21-23) evt. er udmøntet, og
at sekretariatet bemyndiges til at effektuere bytningen af midler, når der sker yderligere tilbageløb af
regionalfondsmidler.

Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

7.

Vestdansk Investeringsfremme

Resumé
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) har til formål at tiltrække internationale investeringer og
videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007. På baggrund af de hidtidige gode resultater foreslås det, at medlemskabet videreføres for årene 2015 og 2016.
Sagsfremstilling
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet med foreningen er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark, og Vækstforum har støttet initiativet siden 2007.
Til brug for en årlig resultatmåling, kontakter revisionsfirmaet KMPG alle virksomheder, der er tiltrukket eller
fastholdt i Vestdanmark med bistand fra FVI for at verificere, at FVI’s indsats har haft en afgørende betydning for placeringen samt at verificere antallet af jobs.
Resultaterne af Vestdansk Investeringsfremmes indsats fremgår nedenfor:
Jobskabelse i Vestdanmark (tiltrukket eller fastholdt)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Nordjylland

31

117

156

65

432

85

73

968

Midtjylland

40

203

367

11

103

400

219

1334

Syddanmark

340

268

45

38

40

246

244

1221
7

Total

411

588

568

114

575

731

536

3523

Som det fremgår, er der store udsving mellem de forskellige år. Det skyldes, at der er stor forskel på de enkelte investeringsprojekters størrelse. F.eks. dækker tallene i 2013 over henholdsvis 12 investeringsprojekter
i Syddanmark, 8 investeringsprojekter i Nordjylland og 4 investeringsprojekter i Midtjylland.
Hvis man ser på perioden 2007– 2013, er der samlet tiltrukket 1221 jobs til Syddanmark. Vækstforum har i
samme periode investeret 22,4 mio. kr. som kontingent til foreningen. Det svarer til en pris per job på 18.346
kr.
Bag tallene for 2013 i Syddanmark ligger eksempelvis, at tre japanske virksomheder, der alle arbejder med
robotteknologi, i 2013 har placeret nye aktiviteter i Odense. De tre virksomheder er Honda, Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) og Fanuc.
Honda og ATR arbejder med sundhedsteknologi, dvs. udvikling af udstyr til genoptræning og selvhjælp hos
især ældre, mens Fanuc er en af verdens største aktører inden for automatiseringsrobotter til industrien. På
energi-området har den tyske virksomhed Krannich Solar etableret nordisk hovedkontor i regionen, og en
kinesisk maskinproducent Muyang har etableret Forsknings- & Udviklingskontor i regionen for at styrke virksomheden på design og energieffektivitet. Også den kinesiske ejendoms- og byudviklingskoncern CGIG har
investeret i et europæisk kompetenceudviklingscenter med et hovedsæde i Nyborg. Centeret er målrettet
yngre kinesiske ledere og har fokus på forretningsudvikling inden for sektorer som grøn energi, velfærdssystemer og fødevaresikkerhed. Ofte gælder det i øvrigt, at virksomhederne ikke ønsker bistand fra Foreningen
Vestdansk Investeringsfremme offentliggjort, og det er derfor ikke muligt offentligt at navngive alle investeringssager.
Derudover er der gennemført en række markedsføringsaktiviteter med henblik på at synliggøre Vestdanmark
og tiltrække investeringer udefra. Det kan i 2013 bl.a. nævnes, at FVI og de regionale projektledere har været meget aktive i forbindelse med deltagelse i og markedsføring af Offshore Wind International Business2Business Event (OWIB). OWIB blev afholdt i Esbjerg den 11. – 12. december 2013 med FVI som
sponsor. Næsten 300 repræsentanter for danske og udenlandske virksomheder deltog i arrangementet.
Ligeledes har FVI haft en meget aktiv rolle som arrangør af et roundtable i forbindelse med Danish Health
Care Conference i Odense den 30. september – 1. oktober 2013. Det var et succesfuldt arrangement, som
gav mange gode kontakter, og som var med til at profilere de danske styrker indenfor teknologi, design mv.
Organisatorisk er der placeret 8 projektledere i de 3 regioner, heraf 3 i Syddanmark. De 2 er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense. Disse projektledere har særlig fokus på at tiltrække virksomheder inden for
Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi og Sundheds- og velfærdsinnovation. Endvidere er der
en projektleder inden for designområdet med fysisk placering på Designskolen Kolding i tilknytning til Design2innovate.
På baggrund af ovenstående resultater foreslås det, at medlemskabet og det årlige kontingent videreføres
for årene 2015 og 2016. Kontingentet er på 3,2 mio. kr. om året.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på i alt 6.400.000 kr. til kontingentet for medlemskabet i 2015 og 2016.

Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

DEL II Orienteringspunkter
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8.

Orientering om regeringens Vækstpakke 2014 samt udspil til
beskæftigelsesreform

Resumé
Regeringen har fremlagt Vækstpakke 2014, som indeholder en række initiativer, der skal bidrage til at styrke
konkurrenceevnen. Vækstpakken samt flere af de initiativer, der involverer de regionale vækstfora direkte, er
præsenteret i punktet. Ligeledes er regeringens udspil til beskæftigelsesreformen ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum” kort beskrevet.
Sagsfremstilling
Regeringens Vækstpakke 2014
Regeringen fremlagde den 8. maj 2014 Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i
vækst”. Vækstpakken er den første opfølgning på Produktivitetskommissionens anbefalinger. Vækstpakkens
initiativer skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne og samlet løfte velstanden i Danmark med 6 mia. kr.
i 2020.
Vækstpakken indeholder 89 store og små initiativer inden for fire indsatsområder:
• Nemmere og billigere at være virksomhed
• Styrket adgang til finansiering
• Lavere priser for virksomheder og husholdninger
• Dygtigere medarbejdere, avanceret produktion
Der er især tre initiativer, som involverer de regionale vækstfora direkte.
•

Nyt sparrings- og uddannelsesforløb for iværksættervirksomheder med vækstpotentiale
Regeringen vil i samarbejde med de regionale vækstfora arbejde for et nyt sparrings- og uddannelsesforløb for iværksættervirksomheder med potentiale for vækst. Indsatsen vil omfatte et intensivt
uddannelsesforløb og en mentorordning med mentorer bl.a. succesfulde iværksættere og ledere fra
større danske virksomheder. Indsatsen organiseres ifølge regeringens forslag i fagligt fokuserede
kompetencecentre placeret i tilknytning til de regionale væksthuse.

•

Vækstløft til små og mellemstore produktionsvirksomheder
Regeringen vil udbyde et vækstprogram, hvor op til 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder kan få rådgivning og sparring om konkrete tiltag, som virksomheden kan gennemføre med
henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering, digitalisering eller ressourceeffektivitet. Regeringen vil udbyde Vækstprogrammet i samarbejde med de regionale vækstfora, jf. ovenstående punkt 5 om vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder.

•

Nyt træningsforløb for medarbejdere med henblik på at øge virksomheders ressourceeffektivitet
Regeringen vil gå i dialog med de regionale vækstfora om udvikling af nye træningsforløb inden for
ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæftiget i produktionserhverv. Et sådant initiativ vil være
nyt i Syddanmark.

Herudover kan det bl.a. nævnes, at regeringen vil reducere virksomhedernes omkostninger til PSO-afgiften,
arbejde for flere praktikpladser, styrket eksportfremmeindsats, bedre kommunal erhvervsfremme, bedre infrastruktur, forlænge og oprette nye kapitalordninger og udmønte ordninger vedrørende mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt initiativer til bedre forskning og innovation. Vedlagt er et overblik over vækstinitiativer af relevans for Vækstforum samt link til den samlede Vækstpakke 2014.
Regeringens forslag til beskæftigelsesreform ”Vejen til varig beskæftigelse – den enkelte i centrum”
Regeringen har den 30. april 2014 fremlagt et udspil til en beskæftigelsesreform for de forsikrede ledige.
Overordnet set lægger reformen op til en mere individualiseret indsats med fokus på formel uddannelse og
virksomhedsrettet kompetenceudvikling og mindre grad af aktivering. Desuden øges fokus på at sikre, at
virksomheder har adgang til den arbejdskraft, de har brug for, hvilket beskæftigelsessystemet med reformforslaget skal være med til at understøtte i højere grad, end det er tilfældet i dag. Vedlagt er et kort resumé af
forslaget til beskæftigelsesreformen samt link til den samlede beskæftigelsesreform.
Af særlig relevans for Vækstforum kan følgende forslag fremhæves:
• En bedre brug af virksomhedsrettede tilbud
9

Løntilskudsindsatsen i det offentlige reduceres, og der indføres 6 måneders karensperiode,
som det allerede kendes på private løntilskud, og kan for begge tilbud kun være 6 måneder.
o Jobrotation målrettes ledige med størst behov og tilføres ekstra midler. Kommunerne skal
fremover dække en del af udgifterne.
o Arbejdsløse dimittender med en videregående uddannelse kan komme i virksomhedspraktik i
8 frem for de nuværende 4 uger.
Virksomheder – en aktiv medspiller der skal inddrages og serviceres
o Støtte til virksomheder i deres rekrutteringsproces
o Støtte og information til uddannelsesmuligheder til nyansatte der kommer fra ledighed
o Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner
Bedre organisering og styrket partsinddragelse
o Der oprettes nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), der erstatter de fire regionale beskæftigelsesråd og de 94 lokale beskæftigelsesråd.
o De ca. 8-12 RAR skal sekretariatsbetjenes af decentrale arbejdsmarkedskontorer under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Disse kontorer erstatter de regionale beskæftigelsesregioner, som
dermed nedlægges.
o

•

•

Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag:
Pkt. 8 – Bilag 1: Regeringens Vækstpakke 2014: Overblik over vækstinitiativer af relevans for Syddansk
Vækstforum
Pkt. 8 – Bilag 2: Kort resumé af regeringens forslag til beskæftigelsesreform
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

9.

Orientering om Velfærdsteknologi-satsningen samt igangsatte
analyser på området

Resumé
Syddansk Vækstforum besluttede den 27. september 2012 at igangsætte økosystemanalyser af de prioriterede klynger. Analysen for den velfærdsteknologiske klynge er nu færdig. Nedenfor gives en orientering om
analysen. Desuden orienteres om status på Velfærdsteknologi-satsningen.
Sagsfremstilling
Kvalitativ og kvantitativ analyse
Syddansk Vækstforum besluttede den 27. september 2012 at igangsætte økosystemanalyser af de prioriterede klynger.
REG X - Det Danske Klyngeakademi - er en national platform for kompetenceopbygning, erfaringsudveksling
og netværk for de aktører, der arbejder med klynger i Danmark. REG X er forankret ved Syddansk Universitet i Kolding.
REG X har færdiggjort analysen af styrker og udviklingspotentialer i økosystemet for den velfærdsteknologiske klynge. På baggrund af analysen er der udarbejdet en række fremadrettede erhvervspolitiske anbefalinger:
1. Styrk samarbejdet i økosystemet
2. Udrul Offentlig-Privat Innovation og innovative offentlige indkøb
3. Skab en fælles profil for klyngen og dets økosystem
Analysen er kvalitativ og baserer sig bl.a. på over 30 interviews med centrale aktører i økosystemet. Som
bilag er vedlagt udvalgte konklusioner og anbefalinger fra økosystemanalysen. Den kvalitative analyse sup10

plerer den kvantitative analyse ”Syddansk Klynge: Sundheds- og velfærdsinnovation” udarbejdet af Region
Syddanmark i 2014. Link til den kvalitative analyse er indsat nedenfor.
Welfare Tech
Welfare Tech har i april 2014 opnået status som guldklynge. Det er EU-Kommissionens kvalitetssikringssystem, The European Cluster Excellence Initiative (ECEI), der har tildelt Welfare Tech den såkaldte guldcertificering, som er den højeste anerkendelse, en europæisk klyngeorganisation kan opnå. I alt er mere end 550
organisationer blevet gennemgået, og kun 42 organisationer har opnået guldcertificeringen. Welfare Tech er
den hidtil eneste klyngeorganisation inden for sundhed og velfærdsteknologi, der er blevet guldcertificereret i
Europa. Vækstforum har i Handlingsplan 2014-15 særligt prioriteret, at Welfare Tech skulle opnå guldklyngecertifikat.
På Welfare Techs bestyrelsesmøde den 9. april 2014 blev Troels Bierman Mortensen konstitueret som adm.
direktør i stedet for Henrik Kagenow, der er blevet sygemeldt. Mens Troels Bierman Mortensen midlertidigt
er fungerende adm. direktør for Welfare Tech, søger han orlov fra posten som næstformand i bestyrelsen i
Welfare Tech. På den efterfølgende generalforsamling fremlagde bestyrelsen forslag til en revideret strategi
for klyngen for sundheds- og velfærdsteknologi. Generalforsamlingen godkendte strategien, som inddrager
anbefalingerne i økosystemanalysen.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag:
Pkt. 9 – bilag 1: Anbefalinger fra økosystemanalysen for velfærdsteknologi.
Den kvalitative analyse kan læses her:
http://www.regx.dk/fileadmin/user_upload/regx/filer/REG_X_analyser/OEkosystemet_i_den_velfaerdsteknolo
giske_klynge.pdf

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

10. Orientering om status på udviklingen af klyngen for kreative
erhverv, herunder design samt på de igangsatte analyser på
området
Resumé
Der foreligger nu foreløbige resultater af den økosystemanalyse, som Vækstforum har besluttet at igangsætte for design og kreative erhverv. Endvidere er der igangsat en proces for at videreudvikle den spirende
klynge for design og kreative erhverv.
Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum prioriterer kreative erhverv, herunder design, i sin strategi og handlingsplan, og der er
i den foregående strukturfondsperiode igangsat en række projekter, blandt andet Designandelen, Design2Innovate og Fremtidsfabrikken. Initiativerne har til formål at styrke virksomheders vækst og konkurrenceevne gennem øget anvendelse af design som metode samt gennem en styrkelse af vækstbetingelserne i
de kreative erhverv.
Vækstforum har på mødet den 27. september 2012 besluttet at igangsætte økosystemanalyser på Vækstforums enkelte indsatsområder. Analyserne skal kortlægge aktører mv. og være med til at understøtte udvikling af klyngerne. Herudover har sekretariatet igangsat en regionaløkonomisk analyse af kreative erhverv,
herunder design.
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De foreløbige resultater af økosystemanalysen for design og kreative erhverv peger på, at en videreudvikling
af den spirende klynge for design og kreative erhverv vil kræve en række tiltag, herunder:
• At styrke samarbejdet i klyngens økosystem, herunder samarbejdet med aktører i andre regioner.
• At fortsætte og videreudvikle indsatsen med at fremme designanvendelse i små- og mellemstore
virksomheder i andre erhverv
• At styrke designiværksættere og kreative iværksætteres rolle i klyngen
• At udnytte kompetencerne i regionen til at udvikle løsninger på komplekse udfordringer
• At bygge videre på og styrke samarbejdet i videnmiljøerne
I efteråret 2013 igangsatte regionen en proces for at videreudvikle den spirende klynge inden for design og
kreative erhverv. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, kommuner, projekter mv., der med udgangspunkt i økosystemanalysens kortlægning af klyngens styrker og
svagheder skulle se på mulighederne for et styrket samarbejde. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke
et fælles oplæg til en videreudvikling af området.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

11. Orientering om fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen
Cleantech Cluster
Resumé
Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster er fusioneret til én ny stærk cleantech-klynge med
navnet CLEAN. Nedenfor orienteres om fusionen.
Sagsfremstilling
Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster er fusioneret til én ny stærk cleantech-klynge med
navnet CLEAN. Målet er, at den nye klynge skal være det centrale omdrejningspunkt for udvikling af cleantech-løsninger og skabelse af grønne arbejdspladser i Danmark.
Den nye klynge vil fremme grøn vækst og beskæftigelse gennem fire hovedaktiviteter:
• styrke innovation og teknologiudvikling,
• udvikle og implementere nye løsninger, der imødegår klima- og miljømæssige samfundsudfordringer,
• øge det internationale fokus på dansk cleantech ved særligt at fremme eksport af integrerede løsninger,
• triple-helix aktiviteter inden for forskning, uddannelse, iværksætteri samt test og demonstration
Formand for CLEANs bestyrelse er Anders Eldrup og næstformand Jørgen Mads Clausen. CEO Administrerende direktør for CLEAN er Preben Birr-Pedersen (tidl. adm. direktør CEO, Lean Energy Cluster). CLEAN
har hovedadresse hos DI i København, mens den adm. direktør har hjemsted i Sønderborg. Klyngen har
herudover 3 kontorer i hhv. Odense, Trekantområdet og Århus. CLEAN har fra starten ca. 170 medlemmer,
hvoraf de godt 130 kommer fra Lean Energy Cluster, og en projektportefølje på ca. 500 mio.kr.
CLEAN har opnået guldklyngestatus ved sammenlægningen, da Copenhagen Cleantech Clusters guldcertifikat videreføres til den nye klynge. Lean Energy Cluster blev i 2013 nationalt Innovationsnetværk indenfor
energieffektivisering, mens Copenhagen Cleantech Cluster blev det indenfor Smart City (digital infrastruktur
og intelligente byer) og affald (plast og konstruktion).
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Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

12. Orientering om udbud på det europæiske Knowledge and Innovation
Community (KIC) inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring
Resumé
I Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem Syddansk Vækstforum og regeringen er det aftalt, at der skal arbejdes for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for sund levevis og aktiv
aldring. Region Syddanmark og Syddansk Universitet er inviteret til at deltage i et europæisk konsortium,
som vil ansøge om at blive Europas førende innovationspartnerskab inden for innovation i sund levevis og
aktiv aldring. Nedenfor følger en status på ansøgningsprocessen.
Sagsfremstilling
Baggrund
I september 2013 blev Syddansk Vækstforum orienteret om, at Region Syddanmark og Syddansk Universitet er inviteret til at deltage i et europæisk konsortium, som vil ansøge om at blive Europas førende innovationspartnerskab inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring. Deltagelsen understøtter Vækstforums
strategi om en styrket indsats inden for sundheds- og velfærdsinnovation og øget internationalisering. Derudover er det aftalt i Vækstpartnerskabsaftalen mellem Syddansk Vækstforum og regeringen 2013, at parterne vil arbejde for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for sund levevis
og aktiv aldring. Udover at bakke op om syddansk deltagelse støtter regeringen også Københavns Universitet, som ikke selv er et knudepunkt, men er en del af et svensk knudepunkt i et konkurrerende konsortium.
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) står bag Knowledge and Innovation Community
(KIC) initiativet, som har til målsætning at identificere nye muligheder for innovation i Europa. Et KIC er et
højt integreret videns- og innovationsdrevet partnerskab, som sammenbringer kompetencer inden for teknologi, forskning og det private erhvervsliv med henblik på at producere ny innovation. KIC er en helt ny generation af partnerskaber i Europa, som befordrer integrationen af den såkaldte "videns trekant" (forskning,
uddannelse og innovation). De er organiseret omkring geografiske co-location centre (knudepunkter), hvor
højt integrerede teams med forskellig ekspertise udvikler aktiviteter og projekter. I 2009 blev de første tre
KICs (inden for klima, informations- og kommunikationsteknologi og energi) udpeget.
Status
Den næste runde af KIC blev offentliggjort den 14. februar 2014 og omfatter et KIC på sundheds- og velfærdsinnovationsområdet (Innovation for Healthy Living and Active Ageing). Ansøgningsfristen er den 10.
september 2014 med henblik på, at KIC’et udpeges i december 2014. Syddansk Universitet arbejder sammen med blandt andet Region Syddanmark på at etablere et co-location center, der dækker hele Norden, i
et konsortium ledet af Edinburgh Universitet kaldet LifeKIC. Konsortiets øvrige co-location centre - ud over
Syddanmark og Skotland – er placeret i Baskerlandet/Galicien, Dresden, Lombardiet og Amsterdam.
Et KIC strækker sig over en 7-15 årig periode. Det årlige KIC budget forventes at være på mellem EUR 100200 mio. EIT kan samlet finansiere op til 25 pct. af budgettet. De resterende 75 pct. skal finansieres af parterne selv, bl.a. gennem private midler, nationale/regionale midler og bidrag fra EU (dog ikke fra EIT). Midlerne vil primært komme fra allerede eksisterende projekter inden for området. Derudover vil der frem mod
ansøgningsfristen den 10. september 2014 blive udviklet nye initiativer, som der efterfølgende vil blive ansøgt om midler til bl.a. hos Syddansk Vækstforum.
I udvælgelseskriterierne til KIC’et lægges der særlig vægt på ansøgningens forretningsmodel og finansielle
plan samt effekt og konkurrenceevne. Det tilstræbes derfor at skabe et innovationsmiljø, som er økonomisk
selvbærende på længere sigt bl.a. gennem intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR). Derudover vil ansøg13

ningen sandsynliggøre, at konsortiet skaber tydelige effekter for vidensniveauet, beskæftigelsen og den økonomiske vækst på tværs af Europa.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

13. Orientering om arbejdet med regeringens vækstplan for turisme
Resumé
Regeringen har den 20. januar 2014 offentliggjort sin Vækstplan for dansk turisme. Vækstplanen bygger på
anbefalinger fra Vækstteamet for Turisme og Oplevelsesøkonomi. Der er aktuelt politiske forhandlinger om
planens udmøntning, og kommunerne på Vestkysten og de syddanske kommuner med Østersø-vendt kyst
har igangsat et arbejde med at udvikle et partnerskab for hhv. Vestkysten og Østersøen.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 7. april 2014 blev Vækstforum orienteret om den vækstplan for dansk turisme,
som Regeringen offentliggjorde i januar 2014. Af denne orientering fremgik det, at der med vækstplanen
lægges op til en ny organisering af dansk turisme. Der skal i denne forbindelse vedtages en ny lov om dansk
turisme og etableres et nationalt turismeforum, der får til opgave at udvikle en fælles national turismestrategi.
Indsatsen for udvikling af dansk turisme samles fremover i tre selskaber for hhv. kyst- og naturturismen,
erhvervs- og mødeturismen og storbyturismen.
Der pågår aktuelt forhandlinger mellem Danske Regioner og Erhvervs- og Vækstministeriet om indgåelse af
en politisk aftale om etablering af de tre selskaber, Selskab for Erhvervs- og Mødeturisme, Selskab for Storbyturisme og Selskab for Kyst- og Naturturisme med to partnerskaber for hhv. Østersøen og Vestkysten.
Denne forhandlingsproces forventes afsluttet inden sommerferien.
Sekretariatet indgår i arbejdet med at udvikle de to partnerskaber for hhv. Vestkysten og Østersøen.
Vestkystpartnerskabet
De 11 vestkystkommuner etablerede tilbage i marts 2014 et tværkommunalt samarbejde om udvikling af
vestkysten og udsendte en fælles udtalelse om at ville arbejde for etablering af et partnerskab for Vestkysten. Der er som et led i denne proces etableret en midlertidig styrelse for Vestkystpartnerskabet. Denne
styrelse består indtil videre af borgmestrene fra Jammerbugt, Ringkøbing og Varde kommuner og planlægges udvidet med politisk repræsentation fra de tre vestdanske regioner og erhvervet.
Der er desuden afholdt en workshop, hvor repræsentanter fra vestkystkommunerne og de vestdanske regioner drøftede konkrete samarbejdsfelter for partnerskabet. De fem samarbejdsfelter, der blev drøftet er: Anvendelse af viden og analyser, Forretnings- og kompetenceudvikling, Produkt- og kvalitetsudvikling, Markedsføring og branding og Rammebetingelser. Der er efterfølgende etableret fem netværksgrupper, en for
hvert samarbejdsfelt, og en midlertidig sekretariatsgruppe for partnerskabet, der arbejder videre med konkretisering af bl.a. partnerskabsaftale. Dansk Erhverv, Dansk Industri og Horesta inviteres med i de relevante
netværksgrupper. Hen over efteråret etableres forventeligt et repræsentantskab for partnerskabet bestående
af 40 erhvervsrepræsentanter, 11 erhvervsråd, 11 kommuner, 3 regioner, VisitDenmark og evt. andre interessenter.
Østkystpartnerskabet
Kommunerne i Syddanmark holdt møde ultimo april 2014 vedr. etablering af et tilsvarende partnerskab for
Østersøturismen. Kommunale direktører fra Svendborg, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn og Middelfart kommuner deltager i en arbejdsgruppe, der skal planlægge den videre proces omkring partnerskabets etablering. Den 10. juni 2014 drøfter de syddanske borgmestre samarbejdsmulighederne og opbakningen til etablering af et partnerskab for Østersøturismen. Indtil videre er dialogen om partnerskabet foregået mellem de
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syddanske kommuner. Det er hensigten, at partnerskabet for Østersøturismen etableres i et samarbejde
med Region Sjælland.
Koordinationsudvalget for turismen i Syddanmark
Koordinationsudvalget for turisme i Region Syddanmark, der består af repræsentanter fra de fem syddanske
destinationer, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Horesta, VisitDenmark samt regionen, har på deres møde 5.
maj 2014 drøftet vækstplanen, organiseringen af selskaberne og partnerskabernes udvikling. Koordinationsudvalget har bedt sekretariatet om at videregive følgende input til Syddansk Vækstforum:
•
•
•

Det er afgørende, at partnerskaberne har fokus på at løfte den vækstdagsorden, som initiativerne i
vækstplanen rejser i forhold til dansk kyst- og naturturisme.
Der bør være fokus på en tidlig og tæt involvering af erhvervet i udviklingen af partnerskaberne.
Partnerskaberne bør koncentrere sig om samarbejdsfelterne markedsføring samt produkt- og kvalitetsudvikling.

Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

14. Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammer 2014-20
Resumé
EU’s strukturfondsprogrammer gennemføres i 7-årige perioder. Den nye programperiode løber fra 20142020. Som det første land i EU har Danmark fået godkendt sin partnerskabsaftale med EU, og godkendelse
af de operationelle programmer for Regionalfond og Socialfond forventes midt i juni 2014. Der er iværksat en
række orienteringsaktiviteter om fondene, og den første ansøgningsfrist i Syddanmark forventes at blive 21.
august 2014.
Sagsfremstilling
Godkendelse
Vækstforum blev på mødet den 7. april 2014 orienteret om, at de danske programmer for EU’s Regionalfond
og Socialfond er indsendt til EU-Kommissionens godkendelse. Første skridt mod den endelige godkendelse
kom 5. maj 2014, hvor EU-Kommissionen meddelte, at partnerskabsaftale om Danmarks anvendelse af de
såkaldte ESI-fonde er godkendt. Danmark er det første EU-land, der har fået godkendt sin partnerskabsaftale for 2014-2020. Den 9. maj 2014 godkendte EU så et dansk forslag til udpegning af såkaldte statsstøtteområder. Det drejer sig om dårligt stillede områder, hvor et element af direkte støtte til private virksomheder kan
godkendes. Det forventes, at Danmark bliver det første EU-land, der får godkendt de operationelle programmer for Regionalfonden og Socialfonden. Det forventes, at godkendelsen foreligger primo eller medio
juni 2014.
Orienteringsmøder
Erhvervsstyrelsen var vært ved en såkaldt kick-off konference i Vejle den 5. maj 2014. Rammerne omkring
fondenes finansieringsmuligheder ligger fast, og både regionalt og på landsplan er der iværksat en række
tiltag rettet mod programmernes mange interessenter. På regionalt plan afholder Region Syddanmark tre
orienteringsmøder sidst i juni 2014 i Billund, Sønderborg og Svendborg.
Ansøgningsfrister
Senest samtidig med at EU-Kommissionen godkender programmerne, vil Erhvervsstyrelsen give adgang til
de landsdækkende ansøgningsskemaer. Man kan kun søge støtte fra fondene ved anvendelse af disse digitale skemaer. Det betyder i praksis, at første ansøgningsfrist i Syddanmark forventes at blive den 21. august
2014, og at de første beslutninger om indstillinger kan træffes af Vækstforum på mødet den 2. december
2014.
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Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

15. Orientering om etablering af klynge-supportfunktion
Resumé
Som en del af fælles national-regional strategi for klyngesamarbejde etableres der via fælles EU-udbud én
fælles supportfunktion, der skal styrke professionalisering af klyngeorganisationer. Udbuddet afgøres medio
juni 2014.
Sagsfremstilling
Klyngeudvikling indgår som et centralt erhvervspolitisk redskab i Vækstforums strategi og handlingsplan.
Både nationalt og internationalt er der fokus på klyngeudvikling som et vigtigt erhvervspolitisk redskab i relation til vækst og innovation.
Det er blandt andet afspejlet i, at Vækstforum i 2012 godkendte en fælles national-regional strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats. Strategien er et element i regeringens innovationsstrategi, som igen er en del af regeringens erhvervs- og vækstpolitik. Desuden indgik strategien som en del af
Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Syddansk Vækstforum og en del af samarbejdsaftalen
mellem Rådet for Teknolog og Innovation og Syddansk Vækstforum.
Strategien skal skabe én samlet koordinering af klynge- og netværksindsatsen på tværs af regioner og ministerier i forhold til etablering, udvikling, internationalisering og professionalisering af klynger og netværk.
Med henblik på at styrke professionaliseringen af klyngeorganisationerne etableres der som en del af strategien én ny samlet supportfunktion for danske klynger og netværk med navnet ”Cluster Excellence Denmark”.
Supportfunktionen skal bidrage til skabelsen af excellente klyngeorganisationer i Danmark for at hjælpe danske virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser, der kan bidrage med løsninger på samfundets problemer samt skabe øget vækst og beskæftigelse i Danmark.
Funktionen skal levere praktisk service til klynge- og netværksorganisationer, og aktiviteterne skal være efterspørgselsdrevne, tage udgangspunkt i og matche de udfordringer og behov, som klyngeorganisationerne i
målgruppen har for support.
Funktionen etableres via et fælles EU-udbud mellem alle regioner og staten. Udbuddet gennemføres fra den
27. februar 2014 til den 1. juli 2014, hvor der indgås kontrakt. Stat og regioner har afsat 5 mio. kr. årligt i
perioden 2014-2016 til drift af funktionen. Syddansk Vækstforum besluttede den 30. september 2013 at bidrage med 500.000 kr. årligt over tre år. Der blev reserveret midler til dette fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013.
Udbuddet afgøres af et indstillingsudvalg bestående af de finansierende partnere medio juni 2014.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.
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Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

16. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer – udsigt for
2. kvartal 2014
Resumé
Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne i regionen. I alle brancher er der en overvægt af virksomheder, der tror på fremgang i omsætningen. Optimismen er stærkest hos engroshandlen,
industrien, hotel- og restauration samt i vidensservice. Sammenlignet med målingen af forventningerne til 1.
kvartal er vækstoptimismen steget i de fleste brancher.
Sagsfremstilling
Den vækstoptimisme, der var tegn på ved udgangen af 2013, ser ud til at holde sig fast. Hele 49 % af virksomhederne tror på større omsætning i 2. kvartal, kun 10 % tror på mindre vækst. I alle brancher er der en
overvægt af virksomheder, der tror på fremgang i omsætningen. Optimismen er stærkest hos engroshandlen, industrien, hotel- og restauration samt i vidensservice. Sammenlignet med målingen af forventningerne
til 1. kvartal er vækstoptimismen steget i de fleste brancher.
De positive forventninger til eksport og til ordrebeholdningen vokser fortsat markant. Forventningerne til finansieringen dykker en smule, mens investeringsudsigterne fortsætter den positive udvikling, som har været
gældende henover 2013.
Jobforventningerne er styrket. Ved udgangen af 2013 var der en lille opbremsning i joboptimismen, men den
er nu tilbage, og stærkere end den har været de seneste fem år. Jobforventningerne er især positive og stigende i industri, engroshandel, vidensservice og transport. Men også i hotel- og restaurationsbranchen ses
et markant løft i joboptimismen. Troen på flere job er også markant i virksomheder, der producerer varer og
services til andre virksomheder og til den offentlige sektor.
Udsigten til flere job deles ikke af detailhandlen. I detailhandlen er der fortsat flere jobpessimister end joboptimister. Meget tyder på, at forbrugerne fortsat holder sig tilbage. En øget internethandel, hvor handlen flytter
fra butikker til internettet, kan sandsynligvis også spille en rolle.
Virksomhederne oplever, at det er blevet stadig vanskeligere at finde kvalificeret arbejdskraft. Næsten fire ud
af ti virksomheder, der har forsøgt at rekruttere, har mærket problemer. Mest påvirket er autobranchen, byggebranchen, videnservice og industrien.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar 2014, er baseret på 908 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 16 – bilag 1: Region Syddanmarks Vækstbarometer, 2. kvartal 2014

Beslutning
Formandskabet noterede sig med tilfredshed, at vækstbarometeret viser en overvægt af virksomheder, der tror på fremgang i omsætningen, og at målingen sammenlignet med forventningerne til 1.
kvartal viser, at vækstoptimismen er steget i de fleste brancher.
Formandskabet tilføjede, at det fortsat er en udfordring af sikre kvalificeret arbejdskraft til de danske
virksomheder.
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17. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
Resumé
Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på
Vækstforums møder. I perioden den 26. marts 2014 – 27. maj 2014 har medierne bragt nedenstående omtaler af Vækstforums aktiviteter.
Sagsfremstilling
Vækstforumsekretariatets kommunikationsindsats tager udgangspunkt i det foregående Vækstforums kommunikationsplan. Kommunikationsplanen bygger på en fokuseret presseindsats i samarbejde med Region
Syddanmarks kommunikationsafdeling, synliggørelse af syddanske styrker f.eks. via specifikke events, en
særskilt hjemmeside for Vækstforum, et nyhedsbrev med Vækstforum som afsender, samt foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.
Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på
Vækstforums møder. I perioden den 26. marts 2014 – 27. maj 2014 har medierne bragt nedenstående omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 47
Online: 49
TV-indslag: 1
Radio: 3
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 15
Bæredygtig energi: 17
Oplevelseserhverv: 27

Tværgående: 40
Grænseoverskridende samarbejde:
Vækst i yderområderne: 1

Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 17 – bilag 1: Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 26. marts 2014 – 27. maj
2014
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

18. Orientering om økonomioversigt
Resumé
Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:
• De regionale erhvervsudviklingsmidler
• EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
• Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.
Sagsfremstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler
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Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 99,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag. Samlet er der pt. i 2014 i alt 116,7 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition.
EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
Vækstforum får desuden 580 mio. kr. EU-midler til rådighed, når de nye programmer for EU’s Social- og
Regionalfond 2014-2020 godkendes. Programmerne forventes godkendt medio 2014. Det forventes, at det
vil være muligt for projektansøgere at søge om midlerne fra august 2014. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver
en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer.
Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Såfremt de foreliggende indstillinger følges, er alle nuværende tilbageløbsmidler fra de gamle EU-Regionalog Socialfondsprogrammer 2007-13 pt. disponeret, se tabel 4 i vedlagte bilag.
De hidtidige erfaringer viser, at de fleste projekter har uforbrugte midler ved projekternes afslutning, hvilket
giver tilbageløb af midler. Da en lang række syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015,
må der forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På det tidspunkt vil det i praksis ikke længere være
muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.
Pr. 19. maj 2014 er der udbetalt 185,2 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 383,0 mio. kr. disponerede midler.
Fra Regionalfonden er der udbetalt 269,1 mio. kr. ud af de 378,4 mio. kr. disponerede midler.
Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. Det betyder, at der i 2014 skal udbetales yderligere 95,9 mio. kr. fra Socialfonden og 15,7 mio.
kr. fra Regionalfonden til de syddanske projekter. Såfremt dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få
reduceret sin samlede ramme af EU-strukturfondsmidler, med mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver. EU opgør forbruget på landsplan. Det forventes, at kravet bliver opfyldt på landsplan i 2014.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 18 – bilag 1: Økonomioversigt – juni 2014
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

19. Orientering om bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-14
Resumé
Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter, der enten er bevilgede, er til behandling
hos Erhvervsstyrelsen, behandles i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.
Sagsfremstilling
På nuværende tidspunkt har to af de otte projekter, der blev indstillet til tilsagn af Vækstforums Formandskab
den 11. juni 2013, endnu ikke modtaget deres tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.
•

Formandskabet for Syddansk Vækstforum den 11. juni 2013 vedtog at indstille til Erhvervsstyrelsen,
at Velfærdsteknologifonden i Region Syddanmark (Welfare Tech Invest) blev tilført op til 25 mio. kr.
mere fra EU’s Socialfond. Med afsæt i managementselskabets forventninger til investeringsniveauet
de kommende måneder er indstillingen genfremsat overfor Erhvervsstyrelsen, og genfremsættelsen
har endvidere den 5. maj 2014 været i skriftlig høring i Formandskabet. Den 13. maj 2014 modtog
Welfare Tech Invest tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om forhøjelse på 17 mio. kr. af tilskuddet under
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•

Den Europæiske Socialfond til Velfærdsteknologifonden i Region Syddanmark. Projektet venter fortsat på tilsagn på de restende 8 mio. kr.
Tilsagnet til projekt Flexible Hospitaler afventer revisors forhåndsgodkendelse af tilsagnsmodtageren.

Derudover afventes revideret tilsagn til projekterne Talent-Attraction, Oplevelsernes Academy og OPI-puljen
der alle er indstillet til en merbevilling.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 19 – bilag 1: oversigt over bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

DEL III – Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne
ansøgninger
20. Orientering om indkomne ansøgninger
Resumé
Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Formandskabet den 11. juni 2014 og
ansøgninger, der behandles i Vækstforum den 25. juni 2014.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 7. april 2014 besluttede Vækstforum at bemyndige Formandskabet til at indstille
projekter til bevilling fra Socialfonden og Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13,
samt indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.
Vækstforum træffer fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om regionale
erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr. samt ansøgninger, der udelukkende søger regionale erhvervsudviklingsmidler.
Der er i alt indkommet fem nye ansøgninger. Heraf skal fire ansøgninger behandles på Formandskabets
møde den 11. juni 2014 og én ansøgning behandles af Vækstforum den 25. juni 2014.
Det fremgår af tabellen nedenfor, hvilke ansøgninger, der skal behandles af henholdsvis Formandskabet og
Vækstforum. Ansøgningen, der udelukkende skal behandles af Vækstforum, fremgår af vedlagte bilag.
Projekt

Følgende projekt
skal behandles af
Vækstforum:
”Medfinansiering
af støtte til innovationsnetværk for
Sundhed og Velfærdsteknologi”.
Følgende projek-

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet skal
træffe beslutning om
indstilling af:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
ansøgning om:

Sundhed og velfærdsteknologi

Tilsagn

-

8.975.000 kr. fra rammen til medfinansiering
af innovationsnetværk regionale erhvervsudviklingsmidler
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ter skal behandles af Formandskabet:
”Tillægsbevilling til
LEC 2.0”

Bæredygtig Energi:
Energieffektivisering

Tilsagn

”Tillægsansøgning
til projekt DesignVÆKST (Designandelen)”

Oplevelseserhverv design

Tilsagn

”TEK Innovation –
merbevilling og
projektforlængelse”

Alle forretningsområder

Tilsagn

”Tillæg til Innovirk,
Den Innovative
Virksomhed”

Særlig indsats for
kompetenceudvikling

Tilsagn

Regionalfondsmidler:
118.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 213.875
kr.
Regionalfondsmidler:
1.050.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 525.000
kr.
Regionalfondsmidler:
375.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 187.500
kr.
Socialfondsmidler:
1.500.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 750.000
kr.

-

-

-

-

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet
og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles
krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt
erhvervspolitisk rationale.
Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
De indstillede beløb er maksimumbeløb.
Venteliste til tilbageløbsmidler
Vækstforum har en samlet økonomisk ramme til rådighed inden for strukturfondsprogrammerne. Erhvervsstyrelsen giver kun bindende tilsagn inden for denne ramme. Der er dog indstillet projekter ud over rammen,
fordi der forventes tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. Derfor er der p.t. projekter, der står på venteliste til tilbageløbsmidler. Formandskabet har bemyndiget sekretariatet til at udmønte tilbageløbsmidler til
disse projekter ud fra en godkendt prioriteringsliste.
Siden Vækstforums møde den 7. april 2014 har der været en række tilbageløb til Regionalfonden og der er
flere på vej. Der har ikke været tilbageløb til Socialfondens prioritet 1 og 2.
Oversigt over de projekter, der venter på tilbageløbsmidler, såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes:
Fond
Beløb på venteliste pr. juni Projekt
2014
Socialfonden, prioritet 1

836.424 kr.

Socialfonden, prioritet 2

5.826.983 kr.

Merbevilling til Innovirk
Merbevilling til Welfare Tech
Invest
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Regionalfonden

530.009 kr.

Bytning med Hovedstaden

Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 20 - bilag 1 – Orientering om indkomne ansøgninger, som udelukkende behandles af Vækstforum
Pkt. 20 - bilag 2 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums Formandskabs møde 11. juni
2014 og Vækstforums møde den 25. juni 2014

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

21. Forretningsområde: Bæredygtig energi – energieffektivisering
Projektet ”Tillægsbevilling til LEC 2.0” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 118.000,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 213.875,00 kr.
Projektet
På baggrunden af successen med allerede afholdte e-days søger Lean Energy
Cluster tillægsbevilling for at videreføre arrangementerne. E-days har til formål at
understøtte, at medlemsvirksomheder kan finde og tiltrække kompetent arbejdskraft, at øge synligheden overfor studerende og universiteter i Danmark samt at
støtte potentielle, højtuddannede iværksættere indenfor klyngens styrkepositioner.
Lean Energy Cluster ønsker med tillægsbevillingen at gennemføre yderligere 2 edays arrangementer samt at udvikle en forretningsmodel til at videreføre aktiviteterne efter udløb af projektmidler.
E-days er en del af den oprindelige ansøgning LEC 1.0, og det har været en stor
succes i de byer, hvor arrangementet har været afholdt. Lean Energy Cluster har i
alt haft over 1300 deltagere og 87 virksomheder inden for Lean Energy Clusters
fokusområde igennem 6 e-days arrangementer. Disse består af en markedsplads,
hvor virksomheder præsenterer deres produkter for de studerende og med dette
som udgangspunkt øges videndeling, projektsamarbejder og nye ansættelser af
kvalificeret arbejdskraft. Lean Energy Cluster inviterer over 70 virksomheder, hvoraf
størstedelen er SMV’er, fra Region Syddanmark til e-days, og ca. 25 fra Region
Syddanmark forventes at deltage.

Ansøger og parter

Desuden søger Lean Energy Cluster om forlængelse af LEC 2.0’s Arbejdspakke 7:
Styr på Energien, således at arbejdspakken kan forløbe med samme projektafslutning (aug. 2015), som det øvrige projekt. Grunden er en forsinkelse på leverancen
af en termostatventil, som forkorter monitoreringsperioden for et demonstrationshus
med intelligent energistyring. En forlængelse vil give mere valide resultater og bedre
opfyldelse af arbejdspakkens effektmål. Det vurderes, at projektet succesfuldt kan
gennemføres under den nuværende bevillingsramme.
Projektets centrale partner er Lean Energy Cluster. LEC forventer, at godt 50 med22

lemsvirksomheder og ca. 600 studerende vil deltage i de to e-days arrangementer.
Økonomi

Samlet budget: kr. 442.500,00
Regionalfondsmidler: kr. 118.000,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 213.875,00
Egen finansiering i alt: kr. 110.625,00

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Projektet søger midler udover den indeværende strukturfondsperiode. Derfor er
indstillingen opdelt i to perioder: En for perioden 1. august 2013 til 31. december
2014 og en for perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015.
Ja
Ja
Der er ikke beskrevet kvantitative effekter, da der er tale om et mindre supplement
til et større projekt (LEC 2.0).
Effekt af 2 yderligere e-days arrangementer:
Lean Energy Cluster inviterer over 70 virksomheder fra Region Syddanmark til edays til hvert e-days arrangement. Det forventes, at 25 af Lean Energy Clusters
medlemsvirksomheder deltager på e-days 7 i Aarhus samt 300 studerende inden
for Lean Energy Clusters styrkepositioner.
Det forventes, at 25-30 af Lean Energy Clusters medlemsvirksomheder deltager på
e-days 8 i København. Det forventes, at 300 studerende vil deltage.
Sekretariatets vurdering:
Det er sekretariatets vurdering, at de angivne aktiviteter vil bidrage med en mindre,
men sikker effekt i forhold til at skabe øget opmærksomhed blandt studerende samt
tiltrækning af arbejdskraft til de deltagende virksomheder. Vurderingen understøttes
af de opnåede resultater af de afholdte E-days, som har tiltrukket både et stort antal
studerende og et stort antal virksomheder.

Tid og pris
Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 41 %

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Erfaringerne fra de afholdte e-days viser stor opbakning og interesse fra
både virksomheder, studerende og uddannelsesinstitutioner
• afholdelse af yderligere 2 e-days vil øge synligheden af LEC’s medlemsvirksomheder overfor studerende og universiteter i Aarhus og København
og dermed bidrage til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft
• Udvikling af en forretningsmodel for e-days vil også på længere sigt bidrage
til øget synlighed, tiltrækning af studerende samt kvalificeret arbejdskraft

Konklusion

Sekretariatet vurderer, at tillægsbevillingen vil bidrage til at imødekomme behovet
for at skaffe flere studerende til ingeniørstudierne samt kvalificeret arbejdskraft til
virksomhederne. Aktiviteterne bidrager desuden til styrkelse af iværksætteri og innovation.

Indstilling
Det indstilles:

-

At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder:


At Vækstforums Formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Regionalfond på 118.000,00 kr. – bevillingen kan max. udgøre 50 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 236.000,00 kr. frem til 31. december 2014.
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At Formandskabet indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 213.875,00 kr. – bevillingen kan max. udgøre 25 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 236.000,00 kr. i perioden frem til 31. december
2014 og 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter på i alt 206.500,00 kr. i perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for
offentligheden, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, at
projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern slutevaluering.
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag
Punkt 21 – bilag 1: Indstillingsskema vedr. ”Tillægsbevilling til LEC 2.0”

Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

22. Forretningsområde: Oplevelseserhverv – design
Projektet ”Tillægsansøgning til projekt DesignVÆKST (Designandelen)” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 1.050.000,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 525.000,00 kr.
Projektet
Med denne tillægsansøgning ønsker ansøger at videreføre eksisterende aktiviteter
og at forankre resultaterne ved at supplere indsatserne med en række nye aktiviteter.
Formålet med projektet er todelt:
• At professionalisere og geare de små virksomheder til vækst med udgangspunkt i selvstændighed som drivkraft.
•

At øge kendskabet til designs forretningsmæssige potentiale og samspillet
mellem kreative og traditionelle erhverv.

Projektet har siden 2010 med udgangspunkt i Spinderihallernes lokaler udbredt
viden om designanvendelse i traditionelle virksomheder, foretaget matchmaking af
kreative og traditionelle virksomheder, branchespecifik forretningsudvikling af kreative virksomheder, etableret et netværk af 250 iværksættere og mikrovirksomheder
mv.
Ansøger vil gennem tillægsprojektet udbyde følgende aktiviteter i en længere periode på baggrund af de fem måneders forlængelse:
• Prototypeudvikling, faciliteter og rådgivning af kreative iværksættere
•

Designsparring af traditionelle virksomheder

•

Matchmaking til traditionelle virksomheder

•

Forretningsudvikling og rådgivning af mikrovirksomheder (designere og
kreative)

•

Uddannelses- og workshop-forløb for nye kreative iværksættere.

Samtidig vil ansøger igangsætte en række nye aktiviteter:
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Ansøger og parter

Økonomi

•

Udvikling af inspirationscases på baggrund af erfaringerne med strategisk
design i traditionelle virksomheder

•

Afholdelse af designmesse for designere/kreative virksomheder samt traditionelle virksomheder

•

Gå-hjem-møder og videndelingsarrangementer ift. designanvendelse i traditionelle virksomheder.

Ud over at styrke virksomhedernes vækst og merværdi gennem øget designanvendelse og at styrke væksten og kompetenceudviklingen i de kreative erhverv skal
aktiviteterne samlet set fra september 2014 - februar 2015 understøtte forankring af
projektet og dets resultater.
Ansøger:
Vejle Kommune (Spinderihallerne), 7100 Vejle, CVR: 29 18 99 00.
Partnere:
Der er tale om en videreførelse af de eksisterende partnere, herunder Spinderihallerne, Designskolen Kolding, House of Design, Syddansk Universitet, Dansk Design
Center, IDEA Entrepreneurship Center og Væksthus Syddanmark.
250 designvirksomheder og kreative virksomheder har indtil videre registreret et
partnerskab og deltaget i aktiviteter. Herudover har omkring 250 private og 50 offentlige virksomheder deltaget i de forskellige tilbud indtil nu.
Samlet budget: 2.100.000 kr.
Regionalfondsmidler: 1.050.000,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 525.000,00 kr

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Egenfinansiering i alt: 525.000 kr.
Ja
Ja
Projektet er en tillægsansøgning til et eksisterende projekt.
Projektet forventer med en forlængelse og merbevilling følgende:
• at kunne skabe yderligere 3 nye iværksættere og 5 job i mikrovirksomheder.
• minimum 25 deltagende virksomheder i matchmaking, hvor anslået 5 virksomheder vurderes at få en gennemsnitlig vækst på 22 pct.
• at kunne skabe yderligere 3 nye virksomheder og 5 mikrovirksomheder inden for formgivnings-, image- og brandingerhvervene med en gennemsnitlig vækstrate på 18 pct.
Projektets egne, foreløbige tal indikerer, at projektet har opnået og overpræsteret ift.
de tre effektmål, der var angivet for den oprindelige projektperiode. Fx fremhæver
projektet, at de indtil nu har skabt 65 nye job inden for oplevelseserhvervene, hvor
man alene forventede 49 ved projektets start.
Det er sekretariatets vurdering, at projektets vurdering af effektmål i forlængelsesperioden er realistisk. Det er vurderingen, at de nye aktiviteter i dette projekt vil
komplementere og understøtte forankring af det oprindelige projekt.

Tid og pris
Yderområdeprocent
Konklusion

Yderområdeprocenten på 14 pct. fastholdes som i det oprindelige tilsagn.
Projektet indstilles til tilsagn fordi:
Projektet understøtter Vækstforums forretningsområder ved at skabe forbedringer
af vækstbetingelser. Der er tale om en indsats målrettet såvel de kreative erhverv
som virksomheder, der anvender design, som er en del af forretningsområdet Oplevelseserhverv. Det er sekretariatets vurdering, at aktiviteterne i tillægsansøgningen
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er relevante og vil komplementere og understøtte effektskabelse og forankring af
DesignVÆKST (Designandelen).
Indstilling
Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder:







at Vækstforums formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager mertilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.050.000 kr. – mertilsagnet kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Vækstforums formandskab indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges yderligere støtte
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 525.000 kr. – merbevillingen kan
maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at Erhvervsstyrelsen godkender, at projektperioden forlænges til 31. januar 2015,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.
at aktiviteterne i forlængelsesperioden koordineres med de relevante parter inden for design
og kreative erhverv, og at ansøger fremsender en plan for dette til vækstforumsekretariatet
inden start på forlængelsesperioden 1. september 2014,
at de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

Bilag
Punkt 22 – bilag 1: Indstillingsskema vedr. ”Tillægsansøgning til projekt DesignVÆKST (Designandelen)”

Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.

23. Alle forretningsområder
Projektet ”TEK Innovation – merbevilling og projektforlængelse” er placeret i kategori A og indstilles til
tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 375.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 187.500 kr.
Projektet
Der er tale om ansøgning om merbevilling og projektforlængelse af TEK Innovation
(oprindelig projektperiode 2011 til udgangen af 2014) med tre måneder.
Ekstern evaluering fortaget af Ernst og Young i 2012 vurderer, at projektet forløber
som det skal, der leveres effekter, og projektet kan med fordel tilføres yderligere
midler.

Ansøger og parter

Med baggrund i naturvidenskabelige (primært ingeniør) kompetencer gennemfører
TEK Innovation en opsøgende indsats, blandt andet koordineret med Væksthus
Syddanmark, overfor virksomheder indenfor Vækstforums tre forretningsområder.
På baggrund af virksomhedsbesøg udarbejdes en såkaldt innovationsplan for den
enkelte virksomhed, hvori der peges på konkrete relevante innovationsaktiviteter,
virksomheden kunne have udbytte af at igangsætte. Herefter hjælper TEK Innovation interesserede virksomheder videre til relevante aktører, ordninger mv. der kan
understøtte realiseringen af innovationsaktiviteterne i det omfang, virksomheden
ikke umiddelbart selv kan klare realiseringen.
Ansøgers navn: Syddansk Universitet, SDU Erhverv, det Tekniske Fakultet
Til dato har 85 private syddanske virksomheder deltaget i aktiviteter under projektet.
Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10, 5230 Odense M
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Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 750.000
Regionalfondsmidler: kr. 375.000
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 187.500
Egen finansiering i alt: kr. 187.500
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5):
Projektet er en tillægsansøgning til et eksisterende projekt, ansøgningen er derfor
ikke blevet selvstændig effektvurderet.
Aktivitetsniveauet i projektet har været højt.
Aktiviteterne har indtil nu blandt andet ført til, at der er investeret 70 mio. kr. i FoU
via offentligt støttede projekter fra projektstart i 2011 til april 2014, hvilket kan beregnes til, at det er sandsynligt at der er skabt ca. 230 nye arbejdspladser.
Projektets oprindelige forventede effektmål var 110 mio. kr. i øgede private FoU
investeringer og deraf beregnet 600 nye arbejdspladser i projektperioden.
Det vurderes samlet, at projektet har sandsynliggjort, at der er skabt væsentlige
effekter. De forventede effekter er dog endnu ikke fuldt ud sandsynliggjort, hvilket
for en overvejende grad vurderes, at skyldes en konservativ opgørelsesmetode og
at projektet endnu ikke er afsluttet.

Tid og pris
Yderområdeprocent

Ansøger forventer, at de supplerende aktiviteter i tillægsansøgningen vil føre til
yderligere 4 mio. kr. investeret i FoU, samt 13 nye arbejdspladser. De forventede
effekter af projektforlængelse ligger forholdsmæssigt på niveau med de hidtil sandsynliggjorte opnåede effekter. Det vurderes, at de er væsentlige, realistiske og sikre.
Score i effektmodellen (1-5):
Yderområdeprocenten 14 %
Fastholdelse af eksisterende tilsagns yderområdeprocent
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Det vurderes, at aktiviteterne i TEK Innovation er relevante i forhold til at understøtte virksomhedernes innovation.
Det vurderes, at projektets aktiviteter forløber godt, er efterspurgt af virksomhederne og i tilstrækkeligt omfang via en opgørelse af effekter, har sandsynliggjort væsentlig effektskabelse. Effekterne af projektforlængelse og merbevillingen ligger
forholdsmæssigt på niveau med de hidtil sandsynliggjorte opnåede effekter. Projektets positive fremdrift, potentiale, og perspektiv for at gøre mere, understøttes af
ekstern evaluering.
Den samlede vurdering er derfor, at forlængelse og merbevilling vil bidrage positivt
med yderligere effekter, der medvirker til at opfylde Vækstforums mål.

Konklusion

Indstilling
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder



at Formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn om merbevilling fra Den Europæiske Regionalfond på 375.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Formandsskabet indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 187.500 kr. – bevillingen kan maksimalt
udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
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at projektet forlænges til 31. marts 2015,
at de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

Bilag
Punkt 23 – bilag 1: Indstillingsskema vedr. ”TEK Innovation – merbevilling og projektforlængelse”
Beslutning
Rektor Henrik erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.
De øvrige medlemmer af Formandskabet tiltrådte indstillingerne.

24. Særlig indsats for kompetenceudvikling
Projektet ”Tillæg til Innovirk, Den Innovative Virksomhed” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
Indstilling

A: Tilsagn
Socialfondsmidler: 1.500.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 750.000 kr.

Projektet

Projektets formål er at udvikle industrivirksomheders innovationskompetencer gennem kompetenceudvikling af henholdsvis ledelsen og medarbejderne i 155 industrivirksomheder. I disse virksomheder forventer projektet, at mere end 500 medarbejdere skal deltage i en eller flere af projektets aktiviteter. De deltagende virksomheder kan vælge at deltage i en eller flere aktiviteter, afhængig af den enkelte virksomheds behov. Hvis ansøgningen om merbevilling imødekommes, udvides projektet med 25 virksomheder, så i alt 180 virksomheder deltager i projektet.
Aktiviteterne i denne tillægsansøgning er en forøgelse af de eksisterende aktiviteter
i Innovirk:
1. Kompetenceudvikling individuelt i virksomheden og for hele virksomheden;
tilførsel af nye kompetencer eksempelvis indenfor IT og automation
2. Netværksdannelse i form af adgang til andre virksomheder, uddannelsesinstitutioner, GTS’er og forsknings- og udviklingsmiljøer; tilførsel af ny viden
og nye samt komplementære kompetencer
3. Øget samspil med både uddannelsesinstitutioner og studerende for at få
adgang til ny viden, ideer og for at kunne spotte talenter til virksomhederne
gennem innovationsforløb, hvor de studerende skal gennemføre og skabe
konkrete resultater sammen med de pågældende virksomheder

Ansøger og parter

Ansøger: Faaborg-Midtfyn Kommune, 5750 Ringe, CVR-nr. 29188645
Projektsekretariat: Udvikling Fyn, 5230 Odense M, CVR-nr. 34206228
I Innovirk projektet indgår på nuværende tidspunkt 155 virksomheder som partnere.
Med forlængelse af Innovirk forventes yderligere 25 nye partnere i form af virksomheder. Virksomhederne kommer primært fra kommunerne Tønder, Faaborg-Midtfyn,
Svendborg, Langeland og Ærø.
Derudover deltager bl.a. en række uddannelses- og vidensinstitutioner, samt erhvervsfremmeaktører i projektet.
Ansøger angiver, at der er kontakt til flere virksomheder, som har udvist interesse
for at deltage i tillægsaktiviteterne til projektet.
Følgende virksomheder har indsendt interesseerklæring for at deltage i tillægsaktiviteterne. Flere kan forventes at komme til.
1. Alutoys, 6240 Løgumkloster, CVR: 27809847
2. Centralvaskeriet, 6240 Løgumkloster, CVR:26013968
3. FLK Cabin A/S, 6520 Toftlund, CVR: 20655089
4. M. Schack Engel, 6280 Højer, CVR: 10523249

Økonomi

Samlet budget: 3.000.000 kr.
Socialfondsmidler: 1.500.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 750.000 kr.
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Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt (af
merbevillingen)

Egen finansiering i alt: 750.000 kr.
Ja
Ja
1. Andel i yderområderne med en erhvervskompetencegivende uddannelse
14 ufaglærte industriarbejdere påbegynder en erhvervskompetencegivende uddannelse i februar 2015
2. Omfanget af efteruddannelsesaktiviteter i yderområderne
Projektudvidelsen vil kunne medføre en efteruddannelsesaktivitet på ca. 1.200 kursusdage, svarende til 6 års-elever.
3. Andelen af arbejdsstyrken i yderområderne, der er ansat på en arbejdsplads,
som understøtter, at medarbejderne udvikler nye ideer
Både gennem uddannelses- og netværksaktiviteterne, samt yderligere 6 specifikke
forløb forventes det, at i alt 90 medarbejdere på forskellig vis arbejder med at forbedre deres og virksomhedernes innovationspotentiale, og at minimum 50 % af
disse oplever en forbedring enten m.h.t. produktinnovation eller procesinnovation.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, at de angivne effekter er realistiske og at tillægsaktiviteterne
vil styrke innovationskompetencerne for de deltagende medarbejdere og virksomhederne generelt. Projektets målgruppe er dog en begrænset gruppe virksomheder.
Derfor er den angivne effekt forholdsvis lille i et regionalt perspektiv.

Tid og pris
Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 100 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Evalueringerne af projektet Innovirk peger på, at projektet styrker de deltagende
virksomheders potentiale for vækst og jobskabelse.
Der er flere virksomheder, som har udtrykt ønske om at deltage i projektet end der
kan rummes inden for den nuværende økonomiske og tidsmæssige ramme. Den
ansøgte merbevilling og forlængelse vil betyde, at yderligere 25 virksomheder kan
deltage i projektet.
Sekretariatet vurderer, at effekten af merbevillingen vil være en mindre, men sikker
effekt. Set i forhold til størrelsen af det ansøgte beløb og den korte projektperiode
for meraktiviteterne er effekten dog signifikant. Projektet lever desuden op til Vækstforums tværgående kriterier og de Mål 2 specifikke kriterier.

Indstilling
Det indstilles,
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:






at Formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn om merbevilling fra Den Europæiske Socialfond på 1.500.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50
% af de godkendte støtteberettigede udgifter til merbevillingen,
at Formandskabet indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges yderligere støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 750.000 kr. – bevillingen kan maksimalt
udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter til merbevillingen,
at sekretariatet bemyndiges til at udmønte aktuelt rådighedsbeløb under socialfondens prioritet 1 og efterfølgende udmønte tilbageløb til denne prioritet til projektet,
at projektet forlænges til 30. april 2015,
at de hidtil gældende vilkår for projektet i øvrigt fastholdes.

Bilag
Punkt 24 – bilag 1: Indstillingsskema vedr. ”Tillæg til Innovirk, Den Innovative Virksomhed”
Beslutning
Indstillingerne blev tiltrådt.
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25. Meddelelser
26. Eventuelt
Dorthe Kusk orienterede om, at der løbende kommer tilbageløbsmidler på EU’s Socialfond og EU’s
Regionalfond for programperioden 2007-13, og at disse midler kan bevilges til andre perspektivrige
projekter. Det kræver, at midlerne bringes i anvendelse hurtigst muligt, og derfor vil der den
kommende tid løbende blive sendt en del indstillinger til skriftlig behandling i formandskabet.
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