Resultatkontrakt
for
Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
for 20162017
Baggrund
Foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark blev stiftet den 1. januar 2007 efter
en forudgående beslutning herom i et samarbejde mellem kommunerne i Region Syddanmark, Syddansk
Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark
Formålet med foreningen er at danne rammen om et fælles syddansk EUkontor i Bruxelles. Kontoret
skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation, vidende
ling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye virksom
heder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.
Foreningen finansieres via de medlemskontingenter, der er foreslået af bestyrelsen og fastsat af general
forsamlingen. Der er tale om et offentligt tilskud i henhold til lov om erhvervsfremme § 9, stk. 1 samt § 13,
stk. 1. Det betyder, at foreningen ikke, for disse midler, må igangsætte initiativer, der indebærer direkte
støtte til private virksomheder ligesom der ikke kan igangsættes konkurrenceforvridende aktiviteter i for
hold til private aktører. Hensigten med erhvervsfremmeloven og hermed med regionale erhvervsudvik
lingsmidler er at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser.
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner og
Syddansk Universitet i henhold til denne resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaver
ne, som skal være til gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Denne resultat
kontrakt fremlægges for Syddansk Vækstforum, regionsrådet og KKR til godkendelse under forudsætning
af, at Det Syddanske EUkontor (SDEO) udfører de i kontrakten beskrevne opgaver for det fastsatte
medlemskontingent på 4.300.039,91 kr. for hhv. Vækstforum og Kommunekontaktrådet (KKR) i 2016 og
det samme niveau for 2017, hvor der dog tages højde for pris og lønudviklingen som brugt i aftalen for
kommunernes og regionernes økonomi for 2017.
Syddansk Universitet (SDU) betaler 678.500 kr. i 2016, og beløbet bliver fremskrevet på samme måde
for 2017 som for KKR og Vækstforum. Der indgås med SDU en mere præcis resultataftale for 2016
2017, der inden for rammerne af resultatkontrakten har specifikke mål for samarbejdet mellem SDU og
SDEO.
Aftalens formål
Formålet med denne kontrakt er at fastlægge aktivitets og resultatmål for SDEO og for de serviceydel
ser, som SDEO skal levere til sine samarbejdspartnere.
Aftalens partnere
Aftalens partnere udgøres af SDEO, Region Syddanmark/Syddansk Vækstforum, Kommunekontaktrådet
(KKR) for Syddanmark samt Syddansk Universitet (SDU).
Aftaleperiode
Aftaleperioden er på 2 år, fra den 1. januar 2016 til den 31. december 2017, og perioden er baseret på
bevillinger fra Vækstforum/regionsrådet, KKR og SDU.
Styringsværktøjer
Følgende værktøjer bliver styrende for SDEO for 2016  2017:
•
•

Én resultatkontrakt for ejerkredsen/Vækstforum fokuserende på kvantitative og kvalitative mål
Et arbejdsprogram, der er bestyrelsens/sekretariatets udmøntning af de aktiviteter, som skal
sikre opfyldelsen af resultatkontrakten
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•

To årsrapporter der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med resultatkon
traktens mål

Rammerne for det Det Syddanske EUkontors aktiviteter
SDEO har til formål at medvirke til en regional udvikling, hvor øget internationalt fokus og øget deltagelse
i internationale projekter og netværk skal medføre udviklingsfremmende projekter og initiativer i såvel den
private som offentlige sektor, med henblik på at sikre kontinuerlig innovation, forretningsudvikling og kon
kurrencedygtighed.
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums erhvervs og vækst
rettede dele af Region Syddanmarks samlede vækst og udviklingsstrategi. Projekter og ydelser skal
således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan for 20162017 og de erhvervs og vækstret
tede dele af den regionale vækst og udviklingsstrategi. Det betyder bl.a., at aktiviteter og initiativer skal
komme virksomhederne til gavn, bidrage til vækst i produktivitet, højere eksportandel og vækst i antallet
af beskæftigede. Ligeledes skal aktiviteterne bistå med at løfte aktiviteterne i SDU’s Strategi og Ledel
sesgrundlag frem mod 2020.
Målgruppen for aktiviteterne vil være private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt
universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, videncentre, klynger, brancheorganisatio
ner og øvrige erhvervsfremmeaktører.
SDEOs aktiviteter skal ligge i klar forlængelse af de øvrige syddanske erhvervsfremmeaktører i Syddan
marks aktiviteter. Derfor skal der sikres størst mulig koordinering med disse med henblik på at sikre in
ternational udvikling af specialiseret viden, synergiskabende initiativer, mens det skal undgås, at der ud
bydes parallelle ydelser.
I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 20162017 søger SDEO at indgå et tæt samarbej
de med de relevante klynger inden for indsatsområderne sundheds og velfærdsinnovation, bæredygtig
energi samt design og kreative erhverv. Desuden undersøges mulighederne for at indgå samarbejder på
turismeområdet.
SDEOs ydelser og aktiviteter skal stilles til rådighed for alle virksomheder og aktører i Region Syddan
mark. Projekter, viden og resultater skal bedst muligt forankres hos de lokale og regionale erhvervsfrem
meaktører. SDEO vil samarbejde tæt med de prioriterede syddanske klynger og Væksthus Syddanmark
omkring identificering af relevante virksomheder, der kan have vækstmæssige fordele af at indgå i EU
projekter.
SDEO skal arbejde tæt sammen med de 22 syddanske kommuner, herunder særligt de lokalt forankrede
erhvervsfremmeaktører og Væksthus Syddanmark. I samarbejdet med kommunerne skal der være et
særligt fokus på de lokale virksomheder.
SDEO’s aktiviteter er en kombination af bistand til udarbejdelse af EUprojektansøgninger, gennemførsel
af EUprojekter, kontaktskabelse, informationsformidling, rådgivning og interessevaretagelse. SDEO’s
rådgivning og medvirken til udarbejdelse af ansøgninger omfatter ikke midler fra kilder, som Vækstforum
har indstillingsret til, dvs. programmerne for den Europæiske Regionalfond og Socialfond i Danmark samt
de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Aktivitets og resultatmål i kontraktperioden
SDEO forpligter sig til at realisere følgende aktivitets og resultatmål, der skal komme SDEO’s målgrup
per inden for Vækstforums forretningsområder til gode:
1. Internationalt samarbejde og projektudvikling
• At SDEO over 2 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EUansøgninger om minimum 125 mio.
kr. til syddanske aktører.
• At SDEO over 2 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EUansøgninger
med deltagelse af mindst 50 syddanske partnere, heraf minimum 35 partnere i projekter inden for
Vækstforums forretningsområder.
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•
•

At SDEO’s rådgivning og support over 2 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EUprojekter til
en samlet EUmedfinansiering på mindst 40 mio. kr. direkte til syddanske partnere.
At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region Syddanmarks pri
oriterede klynger på området og bistået til udvikling af ansøgninger. I de indsendte ansøgninger
skal de fire klynger Welfare Tech, CLEAN, Offshoreenergy og Design to Innovate således med
virke i mindst én hver. Tilsammen skal klyngerne mindst indgå i 6 ansøgninger.

2. Internationalisering af Syddanske virksomheder
• At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk samarbejde
til 150 unikke syddanske virksomheder i løbet af de 2 år.
• At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale syddanske
erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og Væksthus Syddan
mark, og at det sker på baggrund af fastlagte screeningskriterier: Mindst 75 af virksomhedskon
takterne i kontraktperioden skal således være etableret på baggrund af henvisninger fra syddan
ske erhvervsfremmeaktører.
• At SDEO har gennemført unikke dybdegående kortlægninger af 60 syddanske virksomheders in
ternationaliseringspotentiale gennem udvikling af EUprojekter eller anden grænseoverskridende
virksomhedssamarbejde af kommerciel karakter.
• At SDEO har faciliteret to årlige møder i netværket for Innovation i Syddanmark, INNOS, for syd
danske erhvervsfremmeaktører med henblik på fælles kompetenceudvikling om innovation i virk
somheder, EUprojektudvikling, screening af virksomheder og deling af cases.
• At der på baggrund af punkt 1 og 2 i kontrakten samlet set indgår mindst 20 syddanske virksom
heder i de indsendte ansøgninger.
3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
• At der afholdes mindst to årlige arrangement i Netværket for Internationale Medarbejdere i Syd
danmark, NIMS.
• At mindst 8 kommuner i den 2årige periode i dialog med SDEO har fået kortlagt deres potentiale
og ønske om deltagelse i EUprojekter og europæisk samarbejde. Denne kortlægning danner
baggrund for en løbende strategisk indsats for at sikre kommunens deltagelse i europæisk sam
arbejde.
• At SDEO har medvirket til at udvikle etablere internationalt samarbejde eller udvikle et internatio
nalt projekt i mindst 10 af de 22 kommuner i Syddanmark.
4. Europæisk synlighed og Interessevaretagelse
• At SDEO på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er frem
kommet med indspil til påvirkning af udmøntningen af EUprogrammer, herunder f.eks. Horizon
2020, Cosme og Interreg 5 i forhold til SDUs og Region Syddanmarks interesser.
• At kontoret har taget initiativ til eller bidraget til afholdelse af 4 konferencer, møder eller work
shops med high level deltagelse fra EU's institutioner og vigtige europæiske samarbejdspartnere.
• At SDEO sikrer, at syddanske aktører inden for forskning, energi, kreative erhverv og sundheds
og velfærdsinnovation bliver opmærksomme på og i mindst 10 tilfælde deltager i europæiske ar
rangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk, som gavner Syddanmark.
5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark
• At SDEO sikrer minimum 10 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier fra EU
projekter med syddanske aktører årligt, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EUprojekter
synliggøres.
• At Syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark indgår i
mindst 6 af de 10 historier.
• At SDEO udvikler en kommunikationsstrategi, der blandt andet redegør for, hvilken målgruppe
man henvender sig til, hvordan og om hvad.
6. Særskilte mål for SDU
• En række særskilte mål er udarbejdet med samarbejdet med SDU eksempelvis for match og
rådgivning, strategisk fremme af SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EUmidler
og information om EUforskningspolitiske rammevilkår.
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Afrapportering
SDEO forpligter sig til løbende at afrapportere på status for disse aktivitets og resultatmål til SDEO’s
bestyrelse samt Vækstforum.
I kontorets årsrapport til ejerkredsen redegøres for samtlige aktiviteter og for målopfyldelsen i forhold til
Vækstforums handlingsplan for 20162017 og SDEO’s målgrupper. SDEO forudsættes i årsrapporten at
dokumentere en substantiel indsats i forbindelse med partnersøgning og udarbejdelse og kvalitetssikring
af ansøgninger. Projekternes relevans i forhold til Vækstforums handlingsplan for 20162017 skal ligele
des dokumenteres. Årsrapporten for 2016 bearbejdes og uddybes herudover af kontoret, således at den
kan fungere som en statusevaluering for resultatkontrakten og forelægges Vækstforum og KKR.
Udover den løbende opfølgning på resultaterne for SDEO i regi af SDEO’s bestyrelse og på tilbagemel
dinger ved KKRmøder, i SDU GO og i Vækstforum, foretages på initiativ af Vækstforums sekretariat en
afsluttende ekstern evaluering i andet halvår af 2017, hvor kontraktens resultatmål samt formål evalue
res.
SDEO forpligter sig endvidere til at stille sig til rådighed for yderligere evaluering, hvis tilskudsgiverne
måtte ønske dette.
For Region Syddanmark
Regionsrådsformand/Formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose

Dato

Underskrift

Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR)
Formand Egon Fræhr

Dato

Underskrift

For Syddansk Universitet
Rektor Henrik Dam

Dato

Underskrift

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

Dato

Underskrift

Direktør Rasmus AnkerMøller
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Underskrift
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