Tidsplan  Team Vækstdanmark
Overordnet aktivitetsplan:
1. Region Sjælland og Region Syd gennemfører ansøgningsrunder med henblik på modtagelse
af ansøgninger for hhv. Region Sjælland og de øvrige regioner.
2. Region Midtjylland udarbejder de to ansøgninger og sender til Region Sjælland og Region
Syd
3. Region Midtjylland sender ansøgning til de øvrige regioner om REM midler til
medfinansiering. De to ansøgninger til Region Sjælland/Syd vedlægges.
4. Vækstforum beslutning i alle 5 Vækstfora om bevilling af midler til TVDK, overførsel af
EU ramme til Region Syd og bevilling af REM midler til vindende ansøger
a. Indstilling om bevilling af EU midler til vindende ansøger vedr. gennemførelse af
TVDK
b. Indstilling om overførelse af EU midler til Region Syd
c. Indstilling om bevilling af REM midler til vindende ansøger. Bevillingen gives .
under forudsætning af, at ansøger tilvejebringer den fornødne EU finansiering
d. Kort notat om TVDK konceptet vedlægges (RM udarbejder notat)
5.
6.
7.
8.
9.

Region Sjælland/Syd indstiller de vindende ansøgninger til bevilling hos ERST
Alle regioner giver tilsagn om REM midler til vindende ansøger
Tilsagnsmodtager gennemfører EU udbud efter operatør/er til at drive TVDK.
Administrativ følgegruppe bistår i behandling af indkomne tilbud
Tilsagnsmodtager indgår kontrakt med operatører for de regionale centre

Tidsplan:
Aktivitet
Region Sjælland og Region Syd udarbejder
ansøgningsmateriale og indkalder ansøgninger for
hhv. Region Sjælland og de øvrige regioner

Ansvarlig
Region Sjælland og
Region Syd

Tid
Ansøgningsfrist
1. september 2015

Region Midtjylland afholder møder med de øvrige
regioner

Region Midtjylland

Primo August

Region Midtjylland udarbejder de to ansøgninger og
sender til Region Sjælland og Region Syd
Region Midtjylland sender
strukturfondsansøgningerne til de øvrige regioner og
søger de respektive Vækstfora om REM midler til
medfinansiering.

Region Midtjylland

1. september 2015

Region Midtjylland

1. september 2015

Det skal fremgå af ansøgningsmaterialet, at der skal
søges om regional medfinansiering hos de øvrige
regioner. Ansøgningsfrister vedr. de respektive
Vækstfora angives.

Administrativ følgegruppe nedsættes.

Region Sjælland

Senest oktober 2015

Den administrative følgegruppe består af
repræsentanter fra vækstforumsekretariaterne,
ERST, DE, DI, kommuner m.fl.
Vækstforum behandler sagen i alle regioner.

Alle regioner:

RM: 15/12
RN: 1/12
RSj: 9/12
RS: 1/12
RH: 16/11

Region Sjælland/Syd indstiller ansøgningen til
bevilling hos ERST

Region
Sjælland/Syd

Medio december
2015

Regionsrådet behandler VF indstilling om bevilling
af REM midler til vindende ansøger

Alle regioner

RM: 27. januar 2016
RN:
RSj:
RS:
RH:

Alle regioner sender tilsagn til tilsagnsmodtager om
REM midler.
Bevillingen gives under forudsætning af, at EU
finansiering opnås.
Udkast til resultatkontrakt med tilsagnsmodtager
fremsendes
Tilsagn fra ERST

Alle regioner

Januar 2016

ERST

Ultimo Januar 2016

Tilsagnsmodtager gennemfører EU udbud.
Udbudsmaterialet beskriver de specifikke vilkår for
hver region

Tilsagnsmodtager

Offentliggørelse:
1. februar 2016

Hver region har en bevillingssag på Vækstforum, jf.
overfor, hvor det indstilles af:
· VF bevilger EU midler til vindende ansøger
om gennemførelse af TVDK og overfører
midlerne til Region Syds ramme
· VF bevilger REM midler til medfinansiering
af initiativet til vindende ansøger

Administrativ følgegruppe bistår ved behandling af
Tilsagnsmodtager
indkomne tilbud
Tilsagnsmodtager indgår kontrakt med operatører for Tilsagnsmodtager
de regionale centre
Team Vækstdanmark starter
De vindende
operatører

Frist for Tilbud :
23. marts
Ultimo marts 2016
15. april 2016
1. maj 2016.

