Belysning af konsekvenser af længerevarende REM-bevillinger til
organisationer

Vækstforum skal behandle ansøgninger om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (REM-midlerne) til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme og til Inspiring
Denmark på dette møde. Foranlediget af Sekretariatsgruppens drøftelser ved gennemgangen af indstillingen om tillægsbevillingen til Inspiring Denmark, blev vækstforumsekretariatet anmodet om at udarbejde et overblik over den nuværende praksis og de økonomiske konsekvenser af en ændret praksis.
Som baggrund kan det oplyses, at Vækstforum den 2. december 2014 indstillede Inspiring Denmark til en 3-årig bevilling til perioden 2016-2018. Siden da er ansøgninger om
støtte fra en række sammenlignelige syddanske aktører dog blevet indstillet til regional
medfinansiering på andre vilkår, jf. oversigten nedenfor:
Vækstforummøde
13. juni 2016
6. december 2016
12. juni 2017
12. juni 2017
27. september 2017

Ansøgere
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
Dansk Kyst og Naturturisme (DKNT) og MeetDenmark
FOMARS
Klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark
Det Syddanske EU-kontor

Bevilling for årene
2017 og 2018
2017 og 2018
2018 og 2019
okt. 2017 - okt. 2019
2018 og 2019

Fælles for indstillingerne i oversigten er, at de er givet til en 2-årig bevillingsperiode, selv
om nogle af ansøgerne har søgt om regional medfinansiering til en længere periode.
Denne praksis blev defineret af Vækstforum ved behandlingen af ansøgningen fra
FOMARS, blandt andet for at sikre, at Vækstforum stadig har økonomisk råderum til at
investere i nye initiativer i det år, hvor en flerårig ansøgning indstilles. Det skyldes, at
Budget- og regnskabssystemet for regioner foreskriver, at det samlede bevillingsbeløb
skal udgiftsføres, når der er givet retsligt bindende tilsagn om tilskud, dvs. i indstillingsåret.
En 2-årig bevillingsperiode kan desuden betyde, at Vækstforum får bedre mulighed for at
agere på den løbende vurdering af den støttede indsats’ output og resultater og dermed
bliver i stand til hurtigere at kunne gennemføre en ønsket justering af indsatsen.
Endvidere er Vækstforums Handlings- og investeringsplan udarbejdet ud fra et 2-årigt
bevillingsprincip. Derfor er der i Vækstforums investeringsplan for 2018 øremærket REMmidler til den regionale medfinansiering af aktiviteterne i 2019 og 2020 i Inspiring Denmark, DKNT, MeetDenmark og Vestdansk Investeringsfremme.
Beslutter Vækstforum sig for at indstille Inspiring Denmark og Foreningen Vestdansk Investeringsfremme til en bevilling på mere end 2 år, skal midlerne til år 3 og 4 tages fra
de ikke-disponerede REM-midler i 2018.
Det indebærer, at Vækstforum efter dette møde maksimalt vil have 7,8 mio. kr. til rådighed til indsatser, der ikke er beskrevet i Investeringsplanen for 2018.

