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Formålsbestemte puljers forhold til erhvervsstrategien og
handlingsplanen
Hovedparten af vækstforums midler vil blive anvendt til at gøre
strategien til virkelighed gennem større langsigtede initiativer, der
dækker hele regionen. Denne indsats suppleres af de
formålsbestemte puljer, som ligeledes skal understøtte
erhvervsstrategien og handlingsplanen. Men puljerne giver mulighed
for at fremme gode nyskabende projekter og stærke
demonstrationsprojekter, hvor der gennem et åbent opslag hentes
indspil til, hvilke konkrete handlinger der kan gøre den største
forskel.
Temaer
Temaerne for de formålsbestemte puljer vælges af Vækstforum.
Vækstforum har tidligere peget på oplevelsesøkonomi som et
område, hvor der kan være behov for at iværksætte en indsats.
Dertil kommer, at Danmarks Vækstråd i sit høringssvar vedr.
erhvervsudviklingsstrategien har peget på tre områder som
strategien kunne gøre mere ud ud af:
- udfordringen fra manglen på arbejdskraft
- internationale vinkler
- offentligt-privat samspil.
Sidstnævnte er i høj grad i fokus i de konkrete initiativer, som
iværksættes i forlængelse af handlingsplanen. Men de øvrige vinkler
kan det være relevant at sætte særligt fokus på i form af en
formålsbestemt/temabaseret pulje.
I årene 2007-08 afsættes der derfor penge til to puljer:
oplevelsesøkonomi og sikring af arbejdsstyrken. Der arbejdes
endvidere hen imod, at der primo 2008 kan oprettes en pulje med
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internationalisering som tema. Temaer for det efterfølgende år fastsættes af Vækstforum i
foråret 2008.
Økonomi
De formålsbestemte puljer består i udgangspunktet af 20% af vækstforumsmidlerne, dvs. 23
mio. kr. svarende til 20 pct. af de regionale midler og 14. mio.kr. svarende til 20 pct. af
strukturfondsmidlerne (regionalfond og socialfond) under målet regional konkurrenceevne og
beskæftigelse, som vækstforum ligeledes har indstillingsret over. Initiativerne kan endvidere
finansieres under ordninger som KASK (Kattegat-Skagerak-programmet).
Sekretariatet og arbejdsgruppen indstiller, at puljer fordeles med 12 mio. kr. til puljen for
sikring af arbejdsstyrken og 25 mio. kr. til puljen for oplevelsesøkonomi.
Beløbene afsættes af budgettet i 2007 og 08, men puljen kan afhængigt af det enkelte projekt
udbetales over en længere periode, afhængigt af de gældende regler for de enkelte ordninger.
Kriterier for udvælgelse
Handleplan 2007-2008 beskriver seks kriterier, der danner baggrund for Vækstforums
grundlæggende prioritering:
1. At initiativer har en faglig volumen og er mega-projekter, der kan favne bredt over
brancher, fag, parter og geografi.
2. At initiativer er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for
samme og relaterede områder.
3. At initiativer har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender
yderområdernes særlige styrker og potentialer.
4. At initiativer har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at
styrke den regionale konkurrencekraft.
5. At initiativer gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke
og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser.
6. At initiativer har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab,
implementering og forankring mellem flere parter. Der er krav om medfinansiering ved
finansiering af initiativer ved hjælp af EU’s strukturfondsprogrammer og regionale
udviklingsmidler.
Projekter vil i udgangspunktet blive vurderet ud fra disse prioriteringer. Hertil kommer, at
projekterne skal understøtte Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, og
projekterne skal have et erhvervsmæssigt perspektiv lokalt, regionalt eller internationalt.
De seks kriterier beskriver hvorledes Vækstforums samlede prioriteringer vil være. Om
formålsbestemte puljer må bemærkes, at der vil være rum for projekter, der er mindre end
mega-satsningerne, ligesom der også kan gives støtte til projekter i alle regionens kommuner,
og ikke kun i yderområder.
Der udarbejdes konkrete faglige retningslinjer for de enkelte puljer.
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Procedure
Vækstforum udpeger en styregruppe for hvert tema, der dels består af Vækstforums parter,
dels af ”uvildige fagfolk”. Styregruppen laver opslaget, og beder om svar på de udfordringer,
der ligger under temaet. De potentielle ansøgere går gennem en prækvalifikationsrunde, hvor
der gennem opslag bedes om en 1-2-siders idé-beskrivelse. Styregruppen udvælger herefter
de idéer, som efter en fælles bearbejdning kan gå videre til en egentlig ansøgningsrunde.
Styregruppen vil aktivt medvirke til at styrke den oprindelige projektide.
Vækstforum indstiller herefter, hvilke projekter der bør nyde støtte.
Styregruppen betjenes af Region Midtjylland med forberedelse af gruppens møder,
prioriteringen mellem idéer, behandlingen af de efterfølgende konkrete ansøgninger m.v.
Styregruppens prioriteringer indstilles via vækstforums sekretariat til vækstforum, som træffer
de endelige beslutninger om indstilling af midler.
Puljerne opslås med 2 eller 3 årlige ansøgningsrunder, alt efter hvad der på det enkelte
område findes hensigtsmæssigt.
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