Syddansk Vækstforums investeringsplan for 2018

Forretningsområde
Bred indsats

Bred indsats

Bred indsats
Bæredygtig energi energieffektive
teknologier
Sundheds-og
Velfærdsinnovation
Oplevelseserhverv turisme

Robotteknologi

Robotteknologi
Tværgående

Regionalfonden
Regionale
prioritet 1
erhvervsudIndsats
viklingsmidler
Annoncering: Kvalificeret arbejdskraft (4 årlige ansøgningsfrister, så længe der er
midler til rådighed). Der er 41,4 mio. kr. til rådighed i 2018. (EU Disponeringsplanens
ramme for 2018 er på 15 mio. og 26,4 mio. er uforbrugte midler overført fra 2017).
VF har anmodet om at få flyttet i alt 35 mio. kr. til Socialfondens prioritet 1. Da det
kun er muligt at flytte indeværende og kommende års midler, er
disponeringsplanens ramme for 2018 reserveret til dette formål.
(4 mio. afsat i
2017)
Annoncering: Social inklusion (4 årlige ansøgningsfrister, så længe der er midler til
rådighed). Der er 28,7 mio. kr. til rådighed i 2018. (EU Disponeringsplanens ramme
(4 mio. afsat i
for 2018 er på 10 mio. og 18,7 mio. er uforbrugte midler overført fra 2017)
2017)
Annoncering: Energi- og ressourceeffektive SMVér. Fælles koordineret og samlet
indsats i Vestdansk Erhvervssamarbejde
2,5
Annoncering: Udvikling og test af nye teknologier

Annoncering: Innovation af nye løsninger på sundheds- og omsorgsområdet
Annoncering: Pulje til implementering af handleplan og vækstprogrammer for
partnerskaberne for Vestkyst- og Østersøturisme

Annoncering: Opkvalificering af den eksisterende arbejdssstyrke - både ledige og
beskæftigede - inden for forretningsområdet ændret fokus i annonceringen til
Kvalificeret arbejdskraft med STEM-kompetencer
Annoncering: Understøtte udviklingen af vækstpotentialet indenfor
dronevirksomhederne, herunder virksomhedernes teknologi- og
forretningskompetencer
Ramme til ny OPI-pulje
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Andet

Inspiring Denmark - basisfinansiering 2019 og 2020

Regionalfonden
prioritet 3

Socialfonden
prioritet 1

Socialfonden
prioritet 3

Socialfonden
prioritet 4

Samlet
støttebeløb

26,4

28,7

26,4

Ramme foreslås tilbageført på VF møde i
12,3 december 2018
Ramme foreslås tilbageført på VF møde i
december 2018
7,5
VF udmøntede midlerne 20. juni 2018
12,0
Ramme foreslås tilbageført på VF møde i
10,0 december 2018
VF ændrede indsatses fokus den 20. juni
2018 til Kvalificeret arbejdskraft med STEMkompetencer. Rammen foreslås tilbageført
på VF møde i december 2018, hvor VF
træffer beslutning om de indkomne
10,0 ansøgninger.
Ramme foreslås tilbageført på VF møde i
december 2018
8,0
Ramme er reduceret til 14 mio. og afsat på
VF møde i oktober 2018. Det forventes, at VF
træffer beslutning på deres møde i
20,3 december 2018.
VF udmøntede midlerne 20. juni 2018
4,0

2,0

2,0

2,0

Udmøntet

28,7

9,8

8,0

19,0
Oplevelseserhverv turisme
Oplevelseserhverv turisme
Oplevelseserhverv turisme
Vækst i
yderområderne
Andet

Regionalfonden
prioritet 2

6,0

1,3

4,0

DKNT - basisfinansiering 2019 og 2020

5,0

5,0

Meet Denmark - basisfinansiering 2019 og 2020

1,1

1,1

Yderområdepulje i 2018
Vestdansk Investeringsfremme kontingent 2019 og 2020

3,3

3,3

VF udmøntede midlerne 4. december 2017
VF udmøntede midlerne 20. juni 2018, men
med bevillingsforudsætning om at
bevillingen bortfalder, hvis der vedtages ny
lovgivning, der indebærer, at staten
overtager den økonomiske forpligtigelse.
6,7

6,7

1,0

1,0

Særlig ramme til sekretariatet

VF udmøntede midlerne 4. december 2017

Udisponerede midler Medfinansiering af internationale, nationale og tværregionale initiativer,
udmøntning af samarbejdsaftaler med stat, kommunesamarbejder og subregionale
erhvervsenheder og evt. medfinansiering af projekter på områderne kvalificeret
arbejdskraft og Social inklusion m.v.

jf. investeringsplan til rådighed i 2018
Over/underskud overført fra 2017
Herefter til rådighed i 2018
Over/underskud overført til 2019

32,3
96,4

17,3

8,0

9,8

2,0

28,7

26,4

108,0
-11,6
96,4
0,0

21,0
-10,4
10,6
-6,7

14,0
-11,4
2,6
-5,4

0,0
9,8
9,8
0,0

12,5
-25,9
-13,4
-15,4

10,0
18,7
28,7
0,0

15,0
26,4
41,4
15,0

VF har anmodet om at få flyttet 35 mio. fra Socialfondens prioritet 4 til Socialfondens prioritet 1. Heraf 15 mio. kr. fra disponeringsplanens ramme for 2018 for Socialfondens prioritet 4.
De 35 mio. kr. disponeres ikke på Socialfondens prioritet 1, førend flytningen er effektueret.
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