Syddansk pulje til internationalisering af klyngerne

Udkast til samarbejdsaftale mellem Vækstforum og D2i – Design to innovate
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Vækstforum har reserveret en pulje på 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til finansiering af
internationaliseringsaktiviteter i de fire prioriterede klynger. Aktiviteterne skal primært understøtte det
forberedende arbejde i forhold til at øge tiltrækning af midler fra EUprogrammer, herunder:
·
·

At tiltrække midler fra INTERREGprogrammerne og EU's forskningsprogrammer (bl.a. Horizon2020
og COSME), som kan styrke syddanske virksomheders innovation.
At styrke samspillet med internationale videninstitutioner og sikre adgang til relevant international
forskning på højt niveau.

Nærværende samarbejdsaftale, som er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra D2i – Design to innovate,
beskriver de aftalte aktiviteter, forventede resultater og sammenhænge til øvrige
internationaliseringsaktiviteter i klyngen.
D2i – Design to innovate (D2i) er én af 4 prioriterede syddanske erhvervsklynger. D2i har siden 2010
udbredt design og designmetoder til flere end 500 virksomheder. I marts 2015 bevilligede Vækstforum 42,5
mio. kr. til nye, fokuserede innovationsforløb, kompetenceudvikling og udvikling af klyngeorganisationen.
D2i har en solid forankring i det syddanske designfaglige vidensmiljø og har stærke nationale alliancer. D2i
har internationale kontakter og opmærksomhed. Med støtte fra den syddanske Pulje til øget
internationalisering af klynger, kan D2i tiltrække betydningsfuld international funding til nytte for klyngens
virksomheder og samarbejdspartnere og til gavn for væksten i Region Syddanmark.
Internationalisering af klyngens aktiviteter og virke er en integreret del af D2is strategi.
2. AKTIVITETER
D2i ansøger den Syddanske Pulje til Internationalisering af klynger om et samlet tilskud på 800.000 kr..
En del af aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde med det Syddanske Bruxelleskontor (SDEO). Som
grundlag herfor vil D2i etablere et mere formaliseret samarbejde med SDEO, der sikrer løbende sparring og
koordination af de to organisationers indsats og i forhold til resultatmålene i samarbejdsaftalen.
Hovedaktiviteterne er:
·

·

·

·

Screening af syddanske designanvendende og designudbydende virksomheder og styrket kontakt til
danske netværksorganisationer, herunder Design Society og Design Denmark. Kontakt til relevante
erhvervsfremmeaktører og offentlige aktører. Formålet er at styrke de syddanske virksomheders
involvering i relevante internationale aktiviteter og projekter.
D2i vil sikre klyngens aktører deltagelse i relevante internationale begivenheder og konferencer med
henblik på at sikre synlighed af de syddanske designkompetencer og resultater samt at identificere
internationale samarbejdspartnere og kontakter.
Sikre syddanske virksomheders deltagelse i internationale cocreation og designdrevne innovations
og udviklingssamarbejder med henblik på at tiltrække viden og styrke virksomhedernes
innovationsevne.
Facilitering og vejledning i alle led af ansøgningsprocessen fra projektudvikling til udarbejdelse af
ansøgning.

·
·
·
·

Pleje kontakt til relevante internationale universiteter og vidensinstitutioner inden for
designanvendelse og forskning for at sikre deres involvering.
Identificere og indgå i samarbejder med danske og Europæiske klynger og netværk for at
understøtte øget designanvendelse i crosscluster og crosssector samarbejde.
Kortlægning af mulige nordtyske og danske samarbejdspartnere inden for Interreg 5Aområdet.
Indhente og vedligeholde informationer om relevante design og cocreation støtteprogrammer i
samarbejde med SDEO og sikre, at grundlaget for rådgivning og formidling om støttemuligheder
med relevans for klyngens aktører er opdateret.

3. RESULTATMÅL
Som følge af støtten fra internationaliseringspuljen vil D2i opnå følgende resultater:
·
·

·
·

Identificere mindst 8 virksomheder, som har ønske om og potentiale til at indgå i EU støttede
udviklings,  forsknings og innovationsprojekter inden for ex. design drevet innovation og co
creation.
Bidrage til at der bliver indsendt mindst 3 ansøgninger om tilskud fra EU’s tilskudsprogrammer med
deltagelse af klyngens medlemmer og/eller partnere, heraf mindst én ansøgning med D2i som lead
partner.
Deltage i minimum 3 internationale konferencer, hvor design som redskab til vækst og
erhvervsudvikling er relevant tema. D2i deltager med Keynote eller anden form for synlig deltagelse.
Hjemtage 17 mio. kr. fra EU programmer til projekter i designklyngen i perioden.

4. AFTALENS LØBETID
Aftalen løber frem til 1. april 2017
5. GENERELLE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF MIDLERNE
Vedlagte ”Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler” er
gældende for anvendelsen af midlerne. Vedhæftede præcisering af standardvilkårene pkt.1 a er også
gældende for samarbejdsaftalens aktiviteter. For så vidt angår regnskabsaflæggelse skal aktiviteterne
(projektet) revideres af ekstern revisor i overensstemmelse med vedlagte revisionsinstruks.

