Resultatkontrakt
for
Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
for 2018-2020
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 EU-kontor i Bruxelles. Kontoret
skal understøtte implementeringen af kommunale og regionale strategier inden for innovation,
videndeling og videnopbygning, anvendelse af ny teknologi og forskning, etablering og udvikling af nye
virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer og udviklingsaktiviteter i yderområderne.
Foreningen finansieres via de medlemskontingenter, der er foreslået af bestyrelsen og fastsat af
generalforsamlingen. 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 forhold til private aktører. Hensigten med erhvervsfremmeloven og
hermed med regionale erhvervsudviklingsmidler er at forbedre de erhvervsmæssige rammebetingelser.
Kontoret udfører opgaver for Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, de syddanske kommuner i
henhold til denne resultatkontrakt, der præciserer arten og omfanget af opgaverne, som skal være til
gavn for en åben kreds af virksomheder og institutioner i regionen. Denne resultatkontrakt fremlægges
for Syddansk Vækstforum, regionsrådet og KKR til godkendelse under forudsætning af, at Det
Syddanske EU-kontor (SDEO) udfører de i kontrakten beskrevne opgaver for det fastsatte
medlemskontingent på 4.518.720 kr. fra henholdsvis Vækstforum og Kommunekontaktrådet (KKR) i 2018
og det samme niveau for 2019 og 2020, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen som brugt i
aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2019 og 2020.
Aftalens formål
Formålet med denne kontrakt er at fastlægge aktivitets- og resultatmål for SDEO og for de
serviceydelser, som SDEO skal levere til sine samarbejdspartnere.
Aftalens parter
Aftalens parter udgøres af SDEO, Region Syddanmark og Kommunekontaktrådet (KKR) for Syddanmark.
Aftaleperiode
Aftaleperioden er på 3 år, fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020, og perioden er baseret på
bevillinger fra Vækstforum/regionsrådet og KKR.
Styringsværktøjer
Følgende værktøjer er styrende for SDEO’s arbejde for ejerkredsen 2018-2020:
•
•
•

Én resultatkontrakt for ejerkredsen fokuserende på kvantitative og kvalitative mål
Tre arbejdsprogrammer, der er bestyrelsens/sekretariatets årlige planlægning af de aktiviteter,
som skal sikre opfyldelsen af resultatkontrakten
Tre årsrapporter der beskriver årets aktiviteter og sammenholder resultaterne med
resultatkontraktens mål

Disse suppleres desuden af SDEO’s strategi for 2017-2020, der er godkendt af bestyrelsen i juni 2017 og
ligger inden for de kommunale og regionale strategier på området. Den skal, på tværs af
resultatkontrakter, understøtte ejerkredsens strategiske målsætninger om innovation, videnopbygning,
forskning, vækst i virksomheder og arbejdspladser samt udvikling af menneskelige ressourcer og
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regionens yderområder. Strategien indeholder fire overordnede mål for SDEO’s arbejde, der også
afspejler sig i de konkrete mål, der er sat i denne resultatkontrakt.
Rammerne for det Det Syddanske EU-kontors 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
konkurrencedygtighed.
Aktiviteter og initiativer skal ske som led i udmøntningen af Syddansk Vækstforums erhvervs- og
vækstrettede dele af Region Syddanmarks samlede vækst- og udviklingsstrategi. Projekter og ydelser
skal således bidrage til opfyldelse af Vækstforums Handlingsplan for 2018-2019. Det samme gælder for
initiativer og aktiviteter i 2020. 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.
Målgruppen for aktiviteterne er private virksomheder, offentlige institutioner og myndigheder samt
universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner, videncentre, klynger,
brancheorganisationer og øvrige erhvervsfremmeaktører med base i Syddanmark. SDEO’s ydelser og
aktiviteter skal stilles til rådighed for alle virksomheder og aktører i Region Syddanmark.
SDEOs aktiviteter skal ligge i klar forlængelse af de øvrige syddanske erhvervsfremmeaktørers
aktiviteter. Derfor skal der sikres størst mulig koordinering med disse med henblik på at sikre international
udvikling af specialiseret viden, synergiskabende initiativer, mens det skal undgås, at der udbydes
parallelle ydelser. Projekter, viden og resultater skal i højest muligt omfang forankres hos de lokale og
regionale erhvervsfremmeaktører.
I overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan 2018-2019 samarbejder SDEO tæt sammen med
de relevante klynger inden for indsatsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi,
robotteknologi samt design og kreative erhverv. Herunder samarbejdes der om at koordinere kontakten til
klyngernes medlemsvirksomheder. Desuden indgår SDEO samarbejder inden for Industri
4.0/Digitalisering, på turismeområdet og inden for kvalificeret arbejdskraft.
SDEO skal arbejde tæt sammen med de 22 syddanske kommuner, herunder særligt de lokalt forankrede
erhvervsfremmeaktører og med Erhvervshusene i Haderslev og Odense. I samarbejdet med
kommunerne skal der være et særligt fokus på de lokale virksomheder. SDEO arbejder for at sikre størst
mulig koordination og synergi med udgangspunkt i de fire business regions; Udvikling Fyn, Business
Region Esbjerg, Udviklingsråd Sønderjylland og Trekantområdet.
SDEO’s aktiviteter er en kombination af bistand til udarbejdelse af EU-projektansøgninger, gennemførsel
af EU-projekter, 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
målgrupper til gode:

1. Internationalt samarbejde og projektudvikling
• At SDEO over 3 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EU-ansøgninger om minimum 375 mio.
kr. til syddanske aktører.
• At SDEO over 3 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EU-ansøgninger
med deltagelse af mindst 75 syddanske partnere heraf mindst 50 partnere i ansøgninger inden
for sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi, robotteknologi samt oplevelseserhverv.
• At SDEO’s rådgivning og support over 3 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til
en samlet EU-medfinansiering på mindst 75 mio. kr. direkte til syddanske partnere.
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•

At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region Syddanmarks
prioriterede klynger inden for de prioriterede forretningsområder og bistået til at udvikle og
indsende mindst én EU-ansøgning med hver af klyngerne.

2. Internationalisering af Syddanske virksomheder
• At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk samarbejde
og EU-støttede projekter til 300 unikke syddanske virksomheder i løbet af de 3 år.
• At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale syddanske
erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og Væksthus
Syddanmark: Mindst 110 af virksomhedskontakterne i kontraktperioden skal således være
etableret på baggrund af henvisninger fra syddanske erhvervsfremmeaktører.
• At SDEO gennemfører mindst 7 matchmaking events med det formål at matche syddanske
virksomheder med internationale samarbejdspartnere. Mindst 75 syddanske virksomheder skal
deltage i disse events.
• At der samlet set indgår mindst 45 syddanske virksomheder i de indsendte EU-ansøgninger eller
i forpligtende aftaler af kommerciel karakter med samarbejdspartnere i andre lande. Mindst 50 %
af disse virksomheder ligger inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation,
bæredygtig energi, robotteknologi samt oplevelseserhverv.
3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
• At SDEO har faciliteret mindst to årlige arrangement i kommunernes Netværk for Internationale
Medarbejdere i Syddanmark, NIMS.
• At SDEO fortsat styrker sit samarbejde med syddanske kommuner ved at kortlægge potentiale,
muligheder og ønsker til deltagelse i EU-projekter og -samarbejde med dem. Mindst 10
kommuner har formaliseret sit samarbejde med SDEO i en aftale, som beskriver den enkelte
kommunes strategiske EU-satsning og binder SDEO og kommunen sammen på
medarbejderniveau.
• At SDEO har medvirket til a etablere internationalt samarbejde eller udvikle et internationalt
projekt i mindst 12 kommuner i Syddanmark.
4. Europæisk synlighed og Interessevaretagelse
•

•
•

At kontoret i samarbejde med kommunale og regionale aktører har bidraget til at synliggøre
syddanske styrkeområder og løsninger på mindst 7 konferencer, workshops eller møder i
Bruxelles eller Syddanmark og med deltagelse af beslutningstagere fra EU’s institutioner og
europæiske samarbejdspartnere.
At SDEO sikrer, at syddanske aktører bliver opmærksomme på og i mindst 15 tilfælde deltager i
europæiske arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk, som gavner
Syddanmark.
At SDEO i mindst 5 tilfælde faciliterer gennemførelsen af studie- og delegationsture til Bruxelles,
som bringer syddanske aktører sammen med europæiske og Bruxellesbaserede
ressourcepersoner, beslutningstagere og samarbejdspartnere.

5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark
• At SDEO sikrer minimum 12 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier fra EUprojekter med syddanske aktører, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EU-projekter
synliggøres.
• At Syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark indgår i
mindst 8 af de 12 historier.
• At SDEO i mindst 15 tilfælde samarbejder med ejerkredsens kommunikationsenheder om
succeshistorier og inspiration/information til ejerkredsens kommunikationsplatforme
• At mindst 500 nye unikke aktører får information fra SDEO gennem nyhedsbreve og sociale
medier.
Afrapportering
SDEO forpligter sig til løbende at afrapportere på status for disse aktivitets- og resultatmål til SDEO’s
bestyrelse, KKR samt Region Syddanmark.
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I kontorets årsrapporter til ejerkredsen redegøres for samtlige aktiviteter og for målopfyldelsen. SDEO
forudsættes i årsrapporten at dokumentere en substantiel indsats i forbindelse med partnersøgning og
udarbejdelse og kvalitetssikring af ansøgninger. Årsrapporterne for 2018, 2019 og 2020 bearbejdes og
uddybes herudover af kontoret, således at de kan fungere som en statusevaluering for resultatkontrakten
og forelægges Region Syddanmark og KKR.
Udover den løbende opfølgning på resultaterne for SDEO i regi af SDEO’s bestyrelse og på
tilbagemeldinger ved KKR-møder og i Region Syddanmark, foretages en afsluttende ekstern evaluering i
andet halvår af 2020, hvor kontraktens resultatmål samt formål evalueres.
SDEO forpligter sig endvidere til at stille sig til rådighed for yderligere evaluering, hvis tilskudsgiverne
måtte ønske dette.

For Region Syddanmark
Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Stephanie Lose

Dato

Underskrift

For Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR)
Formand Hans Peter Gejl

Dato

Underskrift

For Foreningen ”EU og Internationalt samarbejde Syddanmark”
Formand Erik Buhl

Dato

Underskrift

Direktør Rasmus Anker-Møller
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