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Forord
”Økonomiske
investeringer kan
ikke drive væksten alene.
Målrettet og forpligtende
samarbejde mellem
virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder på
kommunalt, regionalt
og nationalt niveau er
mindst lige så afgørende.”

2014 var et meget spændende år i Vækstforum. Det var et år, som stod i fremtidens
tegn – og det i endnu højere grad end normalt selvom fremtidens udfordringer og
muligheder altid er i fokus, når Vækstforum investerer i erhvervslivets udvikling
og vækst i Nordjylland.
I det forgangne år blev der sammensat et nyt Vækstforum, hvis første opgave var
at tegne de erhvervsrettede linjer i en ny Regional Vækst- og Udviklingsstrategi
(REVUS). Det er en strategi, som får stor betydning for Nordjyllands fremtid på
områder lige fra uddannelse, erhverv og infrastruktur til kultur, miljø og klima.
En strategi som Regionsrådet er tovholder på, men hvor den erhvervsrettede indsats fortsat vil ske i tæt samarbejde med Vækstforum.
I 2014 fik Danmark også som det første land i EU godkendt to nye programmer
under EU’s strukturfonde 2014-2020. Det er programmer, som øremærker godt
en halv mia. kr. til Nordjylland til investeringer i bl.a. små og mellemstore virksomheder, innovation og iværksætteri. Selvom EU’s nye strukturfonde for Danmarks
vedkommende rummer lidt færre midler til regional erhvervsudvikling, end vi har
været vante til, så vil strukturfondene stadig være et vigtigt fundament for Vækstforums investeringer i Nordjylland.
Det er investeringer, som har stor effekt. Det så vi med Vækstforums nu afsluttede
projekter under den tidligere strukturfondsperiode 2007-2013. Med et resultat
på ca. 4.300 nye fuldtidsjob samt vækst i omsætning, øget eksport og styrket
innovation i de nordjyske virksomheder har Vækstforums investeringer i høj grad
båret frugt.
Og der er alt mulig grund til at tro på, at den positive udvikling kan fortsætte.
Økonomiske investeringer kan dog ikke drive væksten alene. Målrettet og forpligtende samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder på kommunalt, regionalt og nationalt niveau er mindst lige så afgørende.
Vækstforum ser derfor frem til at fortsætte arbejdet – og samarbejdet – omkring en
stærk erhvervsudvikling og vækst i Nordjylland.
God fornøjelse med årsrapporten!

Ulla Astman
Formand for Vækstforum Nordjylland

Årsrapport 2014
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Tilbageblik på EU strukturfondene 2007-2013
Det er afgørende for Vækstforum at kende effekten af sit
målrettede arbejde med regional erhvervsudvikling og
vækst i Nordjylland. Dels af hensyn til at kunne dokumentere effekten af indsatsen samlet set og ikke mindst af hensyn til det fremadrettede arbejde med den nye regionale
vækst- og udviklingsstrategi (REVUS), hvor Vækstforum
skal have så velfunderet en viden som muligt om, hvilke
typer af indsatser der i særlig grad resulterer i vækst og
beskæftigelse.

• Den samlede effekt af indsatsen målt i de 2.900
virksomheder blev opgjort til ca. 1.500 beskæftigede

Effekten af EU’s strukturfonde

Der skal naturligvis tages en række forhold, men opjusteres beregningerne til at gælde alle deltagervirksomheder under strukturfondene, vil den samlede effekt af den
virksomhedsrettede indsats kunne beregnes til ca. 4.300
skabte fuldtidsjobs i Nordjylland.

Når der skal gives en samlet vurdering af effekterne af
Vækstforums arbejde med EU’s strukturfonde i perioden
2007-2013 samt delvist i år 2014, fordi det her fortsat var
muligt at genanvende tilbagefaldsmidler, kan en række
hovedeffekter trækkes frem.

• Ca. 1,2 mia. kr. i meromsætning
• Gennemsnitligt 0,5 job og ca. 370.000 kr.
i meromsætning pr. virksomhed.
• Den samlede pris for at skabe et job med strukturfondsmidler blev beregnet til ca. 500.000 kr.

Den helt store udfordring er at identificere effekten som
deltagelse i et strukturfondsfinansieret projekter har givet.
Derfor har Danmarks Statistik, Erhvervsstyrelsen og de
seks regionale vækstfora indledt et samarbejde for at udvikle et værktøj til overvågning af den faktiske udvikling i
virksomhederne.
I praksis blev ca. 2.900 virksomheder, af de ca. 5.700 virksomheder i Danmark, som havde deltaget i et forløb med
strukturfondsstøtte sammenlignet med tilsvarende danske virksomheder, som ikke havde deltaget – målt på størrelse, branche, geografi og forudgående vækst. Formålet
var at identificere, hvilken effekt deltagelsen i et strukturfondsfinansieret projekt har haft for virksomhederne.

Den gode historie
Yderlig Vækst
Mens andre taler om svære tider i de yderste dele af landet,
fokuserer man i Nordjylland i stedet på yderområdernes
særlige potentiale og arbejder målrettet på at skabe rammer, der kan sikre balanceret vækst i hele regionen.

Et af initiativerne er projektet Yderlig Vækst, som hjælper
små og mellemstore virksomheder med at realisere deres
vækstambitioner gennem tilbud om strategisk rådgivning,
netværksdeltagelse, tilskud til kompetenceløft og tilknytning af højtuddannet arbejdskraft.

Et led i indsatsen er Vækstforums massive investeringer
i yderområdernes erhvervsliv, som ofte har nogle særlige
udfordringer, der kræver målrettede initiativer, hvis de
skal løses, så der kan sikres udvikling og flere arbejdspladser.

Projektet, som gennemføres i tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland og de nordjyske kommuner, har siden
starten i foråret 2012 gennemført omkring 550 udviklingsforløb i nordjyske virksomheder. Det har bl.a. været en stor
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De nye EU Strukturfonde 2014-2020
Som det første land i EU fik Danmark den 6. august 2014
godkendt sine to nye programmer under EU’s strukturfonde 2014-2020, hhv. Regionalfonden og Socialfonden.
Beløbsmæssigt tildeles Danmark ca. 3 mia. kr. til investeringer i bl.a. små og mellemstore virksomheder, innovation og iværksætteri. Heraf er ca. 549 mio. kr. øremærket til
Nordjylland. Her følger et overblik over de to programmer:

Regionalfonden
Indsats: Styrket innovation i SMV’er
Innovation er en vigtig kilde til vækst, derfor ydes der
støtte til at øge antallet af SMV’er via: A.) Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner.
B.) Øget innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer.
Økonomisk ramme: 123,0 mio. kr.
Indsats: Flere vækstvirksomheder
For at fremme antallet af vækstvirksomheder gives der
støtte til nye forretningsmodeller, øget internationalisering, digitalisering og automatisering.
Økonomisk ramme: 97,9 mio. kr.
Indsats: Energi- og ressourceeffektive SMV’er
For at fremme en effektiv udnyttelse af ressourcerne gives
der støtte til, at små og mellemstore virksomheder kan
forbedre deres ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrenceevnen og miljøet.

Socialfonden
Indsats: Iværksætteri og jobskabelse
Iværksætteri er vigtig for jobskabelsen, og derfor ydes der
støtte til rådgivning af iværksættere. Endvidere kan uddannelsessystemet søge om støtte til udvikling af undervisning i iværksætteri. Målet er at fremme iværksætteraktiviteten og gennemføre kompetenceløft i virksomhederne
via: A.) Iværksættere: Vejledning, støtte og undervisning.
B.) Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.
Økonomisk ramme: 108,1 mio. kr.
Indsats: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse
Med det formål at mindske antallet af personer med lav
indkomst gøres der en særlig indsats for udsatte unge og
personer der mangler tilknytning til arbejdsmarkedet via:
A.) Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer.
B.) Indslusningsforløb. C.) Socialøkonomiske virksomheder.
Økonomisk ramme: 59,9 mio. kr.
Indsats: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
Med det formål at få flere til at begynde og gennemføre en erhvervsuddannelse eller få flere til at gennemføre en videregående uddannelse kan der opnås støtte til:
A.) Erhvervsuddannelser. B.) Erhvervsfaglig voksenuddannelse og videregående uddannelser.
Økonomisk ramme: 112,3 mio. kr.
Se mere information om EU’s strukturfonde samt regler
for støtte og ansøgning på www.regionalt.dk

Økonomisk ramme: 47,8 mio. kr.

succes at tilbyde virksomhederne et løntilskud til de første
12 måneders ansættelse af en ledig højtuddannet, som har
netop de kompetencer, virksomheden står og mangler for
at videreudvikle sig. Det kortvarige tilskud har i mange tilfælde skabt en win-win situation med varig beskæftigelse
til den højtuddannede og vækst i virksomheden.
Fakta:
Yderlig Vækst er støttet af Vækstforum med 56.500.000 kr.
fra EU’s Strukturfonde og de regionale udviklingsmidler.
Årsrapport 2014
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Samarbejde om vækst og udvikling i Nordjylland
Et vigtigt værktøj i Vækstforums indsats for vækst og erhvervsudvikling er dialog og samarbejde med regionale
og nationale aktører. Det gælder Vækstforums strategiske
samarbejdsaftaler med Aalborg Universitet, University
College Nordjylland, Væksthus Nordjylland, Nordjyske
Erhvervsskoler og VisitNordjylland, og det gælder ikke
mindst de årlige vækstpartnerskabsaftaler med regeringen.

regeringen har varieret fra år til år. Hvor de politiske drøftelser om tillægsaftalen i 2008 handlede om mangel på
arbejdskraft og ønsker om etablering af flere iværksættere,
var forhandlingerne i 2009 påvirket af den beskæftigelsesmæssige situation set i lyset af den finansielle krise.

Vækstpartnerskabsaftaler med regeringen

I aftalerne for 2010 og 2011 blev der sat fokus på at styrke
omstillingen til nye vækstmuligheder på områderne uddannelse, grøn omstilling, vækst i små og mellemstore
virksomheder samt yderområderne.

Regeringen og de regionale vækstfora indgår hvert år partnerskabsaftaler om vækst- og erhvervsudvikling. I aftalerne fastlægger regeringen og de enkelte vækstfora de indsatsområder, hvor parterne er enige om, at der skal gøres
en særlig indsats. Vækstpartnerskabsaftalerne bidrager til
at skabe sammenhæng mellem den nationale vækstpolitik
og de regionale vækst- og udviklingsstrategier. Fokus i
de enkelte aftaler mellem Vækstforum Nordjylland og

I 2012 var der fokus på at forbedre de generelle vækstvilkår,
f.eks. i forhold til arbejdsudbud, uddannelse, adgang til
kapital, konkurrence, forskning, innovation og infrastruktur.
Samtidig blev der fokuseret på specifikke vækstvilkår på
de områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og
potentialer, f.eks. udsigten til stigende global efterspørgsel,
løsningen af vigtige globale samfundsudfordringer inden
for sundhed, klima og miljø.

Den gode historie
TeleCare Nord
Nordjylland har en unik position, når det gælder udvikling og test af nye løsninger, som kan styrke kvaliteten i
sundhedsvæsenet og samtidig skabe vækst i erhvervslivet.

I TeleCare Nord samarbejder alle nordjyske kommuner,
almen praksis og Region Nordjyllands sygehuse om at
tilbyde patienterne en telemedicin-løsning hvor de i eget
hjem måler blodtryk, puls, vægt og iltmætning.

Et godt eksempel på potentialet i krydsfeltet mellem
sundhed og erhvervsudvikling er projektet TeleCare Nord.
I projektet har Nordjylland taget førertrøjen på i et ambitiøst storskalaforsøg for 1200 patienter, som lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Ved hjælp af en app på en lille håndholdt computer samles
målingerne og sendes til det sundhedsfaglige personale i
kommunen eller på sygehuset, som fra distancen kan følge
patienten helt tæt og sørge for den nødvendige behandling.
En smart teknologi som netop har vundet Teleprisen 2015.
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Evalueringen af kommunalreformen og arbejdet i vækstteams var i fokus i Vækstpartnerskabsaftalen for 2013.
Særligt tre initiativer var i fokus: Fælles opfølgning på
regeringens vækstplaner; Styrket sammenhæng mellem
erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen; Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og
koordination.

Vækstpartnerskabsaftalen 2014
I vækstpartnerskabsaftalen for 2014 blev regeringen og
Vækstforum Nordjylland enige om at styrke samarbejdet
om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling med følgende indsatser:
Styrke Danmark som produktionsland
Herunder initiativerne: ”Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder”, ”Team Vækst Danmark - etablering af et fælles program for vækstvirksomheder”, ”Nyt
træningsforløb for medarbejdere med henblik på at øge
virksomheders ressourceeffektivitet” og ”Et tættere samarbejde mellem vækstfora og Eksportrådet om internationalisering og eksportfremme”.
Fiskeri og akvakultur
Herunder initiativerne: ”Etablering af to nationale netværk for udvikling af henholdsvis fiskerisektoren og akvakultursektoren”, ”Dialogforum for akvakultur” og ”udpegning af zoner til akvakulturproduktion”.

Vækstinitiativer for energisektoren
Herunder initiativerne: ”Udviklingsprojekt i nationalt
Vindprogram”, ”Markedsføring af State of the Art fjernvarmeværker” og ”Bæredygtig produktion af biobrændstof”.
Kvalificeret arbejdskraft
Herunder initiativerne: ”Bedre rammer for en koordineret
virksomhedsrettet indsats” og ”Initiativer der kan styrke
indsatsen for at unge og voksne for erhvervsrettede kompetencer i samspil med virksomhedernes behov”.
Samarbejde om sundhedsteknologi
Initiativ om at erfaringer fra Nordjylland skal medvirke
til at styrke en national udbredelse af telemedicinske løsninger og fremme af vækst. Igangværende samarbejder
fortsættes og udbygges med initiativet: ”Standarder for
medicin”.
Desuden blev der indgået disse administrative samarbejder:
• Øget fokus på effekt og læring
• Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU
• Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning
• Koordination af udviklingsprojekter inden for sundhed og velfærd.

Det blå Danmark og vækstmuligheder i Arktis
Herunder initiativ om at se på udviklingsmuligheder for
det blå vækstområde med indsatserne: ”Videreførelse af
MARCOD” og ”Udvikling af samarbejdet med Grønland”.
En styrket, koordineret turismeindsats
Herunder initiativerne: ”Udvikling af Kyst- og naturturisme”, ”Udvikling af Erhvervs- og møde turisme” og
”Madoplevelser til turister”.

Brugen af telemedicin og den høje grad af involvering forventes at øge patienttilfredsheden samt styrke en målrettet
og rettidig behandling. Og hvis resultaterne fra projektet
er positive, åbner det samtidig op for udvikling og anvendelse af tilsvarende teknologier i behandlingen på helt nye
områder som f.eks. diabetes, astma og forhøjet blodtryk.
Fakta:
TeleCare Nord er støttet af Vækstforum med 6.660.000 kr.
fra EU’s Strukturfonde.
Årsrapport 2014
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ny regional vækst- og udviklingsstrategi
Den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018
kaldes i forkortet form REVUS. Strategien skal være på
plads i sommeren 2015 og udarbejdes i tæt samarbejde
mellem Regionsrådet og Vækstforum samt i en tæt dialog
med kommuner, erhvervsliv og organisationer.

En bred og involverende proces
Arbejdet med REVUS begyndte i efteråret 2013, hvor
der blev afholdt møder med kommuner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer. I første halvår
2014 kom REVUS på de politiske udvalg og kontaktudvalget. Der blev nedsat en administrativ styregruppe
med repræsentanter for kommuner, institutioner og
erhvervsliv, og der blev holdt møder med erhvervslivet samt med kommunerne via kontaktudvalget.
I december 2014 var der politisk fællesmøde om REVUS
for Regionsrådet og byrådsmedlemmer fra kommunerne.

Desuden afholdt Vækstforum et strategiseminar om
de udfordringer og muligheder for vækst og udvikling i
Nordjylland, som danner baggrund for REVUS.
I sidste halvdel af 2014 blev der også afholdt fokusgruppemøder med udvalgte nordjyske virksomheder. På møderne
var der fokus på virksomhedernes vurdering af de nordjyske udfordringer, potentialer, rammevilkår og indsatser.
Også de unge nordjyders syn på fremtidens Nordjylland
blev inddraget. Det skete i eventen Nordpol14, hvor der
blev afholdt 4 debatskabende workshops på ungdomsuddannelser i henholdsvis Aalborg, Thisted, Aars og Hjørring.
Arbejdet fortsætter i 2015 og REVUS sendes i offentlig høring i foråret, hvorefter Regionsrådet forventes at vedtage
den nye strategi i august 2015.

Den gode historie
Trash2Cash Nord
Vækstforum satser massivt på at udvikle Nordjylland til
en innovativ fødevareregion med driftige virksomheder og
stærke klynger, som er førende på globalt plan.
Fiskeindustrien i Nordjylland kan i høj grad være med
til at trække den ønskede udvikling. Den nordjyske fiskeindustri står nemlig for mere end 60 pct. af omsætningen,
mere end halvdelen af beskæftigelsen og knap halvdelen
af den samlede industris virksomheder på landsplan.
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Denne regionale styrkeposition arbejder erhvervet på at
udnytte med et målrettet fokus på forskning og udvikling.
Et af initativerne er projektet Trash2Cash Nord hos Nordsøen Forskerpark, hvis mål er at skabe merværdi for fiskeerhvervet og nye arbejdspladser i regionen. Det skal ske
ved samarbejde mellem erhvervet og regionale forskningsmiljøer, så der udvikles nye produkter, profitable afsætningskanaler for biprodukter samt forbedret udnyttelse
af højkvalitets fisk med afsætning direkte til forbrugerne.

Strategiens vision

Strategiens bærende principper

Nordjylland er i 2020 anerkendt for sin unikke evne til at
skabe bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele
regionen og for i høj grad at have udnyttet globaliseringens muligheder og de regionale styrkepositioner.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi tager afsæt i en
række principper, som beskriver, hvordan Regionsrådet og
Vækstforum vil sætte handling bag ordene.
De bærende principper er:

Nordjylland skal nå sine mål gennem internationalt udsyn, åbenhed og samarbejde og skal vise vilje til at gå nye
veje og afprøve innovative idéer og løsninger til gavn for
regionens borgere og virksomheder.

Strategiens indsatsområder

• Bæredygtig vækst
• Sammenhæng og balance
• Globaliseringens muligheder
• Åbenhed og samarbejde

Omdrejningspunktet i REVUS er tre indsatsområder, som
tager afsæt i Nordjyllands udfordringer og muligheder.
Initiativer på disse tre indsatsområder skal medvirke til
at indfri strategiens vision. Det gælder initiativer fra både
Regionsrådet og Vækstforum samt initiativer som sættes
i gang i samarbejde med relevante aktører i Nordjylland.

• Nytænkning

De tre indsatsområder er:
• Et sammenhængende Nordjylland
• Et Nordjylland i vækst
• Et attraktivt Nordjylland

I dag udnyttes kun halvdelen af fisken til fødevareprodukter, mens resten bliver til fiskemel, fiskeolie eller minkfoder. Trash2Cash Nord har med støtte fra Vækstforum og
Markedsmodningsfonden igangsat en udvikling, så mere
af fisken i fremtiden kan udnyttes til højværdiprodukter
til bl.a. fødevarer, helsekost og kosmetik.
Fakta:
Trash2Cash Nord er støttet af Vækstforum med 4.280.000 kr.
fra EU’s Strukturfonde.
Årsrapport 2014
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Erfaringer fra det afgående til det nye Vækstforum
I foråret 2014 var det skiftedag i Vækstforum. Holdet,
som havde stået i spidsen for den regionale erhvervsudvikling i Nordjylland i perioden 2010-2014, kunne sige tak
til hinanden for et veludført samarbejde. Et nyt hold stod
klar til at overtage ansvaret og videreføre den målrettede
indsats for udvikling og vækst i perioden 2014-2018.
Som et led i ansvars- og erfaringsoverdragelsen drøftede
det afgående Vækstforum og det tiltrædende Vækstforum
på et fællesmøde den 25. marts 2014 følgende emner:
• Vækstforum som strategisk forum
• Erfaringer med de valgte indsatsområder og graden af
fokusering i den regionale erhvervsudviklingsstrategi
• Yderområdeindsatsen
• Forholdet mellem eksterne og interne projekter samt
mellem store og små projekter
• Mødestruktur og -form samt sekretariatsbetjening

Konklusioner fra erfaringsoverdragelsen
Erfaringsoverdragelsen var et bidrag til inspiration fra det
afgående Vækstforum til det nye. Konklusionerne var:
• Der har været en god balance mellem det strategiske
og det ansøgningsorienterede arbejde, og den underliggende organisering med Formandskab og Indstillingsudvalg har fungeret godt. Det er dog vigtigt at
klæde det nye Vækstforum på til arbejdet og forberede
dets medlemmer på, at det kræver interne ressourcer
at følge med i Vækstforums mange aktiviteter og
projekter.
• Der har været en passende fokusering i den seneste
handlingsplan fra 2010. Behovet for yderligere fokusering må forventes at blive større som følge af, at der er
ca. 30 % færre EU Strukturfondsmidler til rådighed i
perioden 2014-2020.
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• Det afgående Vækstforum opfordrede endvidere til at
opretholde fokus på yderområderne. Men indsatsen
skal hænge sammen med den overordnede strategi og
bygge på iværksættelse af markante initiativer, hvor
yderområderne har særlige styrkepositioner, f.eks.
inden for fødevarer, turisme og energi og på yderområdernes sammenhæng med de større byer.
• Forholdet mellem Vækstforums ”interne” projekter
og ”eksterne” projekter baseret på ansøgninger udefra
samt forholdet mellem større og mindre projekter har
fungeret hensigtsmæssigt. Det foreslås endvidere, at
det nye Vækstforum laver en kommunikationsstrategi
og fastlægger, hvilke platforme og kanaler for kommunikation der skal anvendes, så flere får kendskab
til arbejdet i Vækstforum og de forskellige typer af
projekter og støttemuligheder.
• Endvidere var der i Vækstforum tilfredshed med
mødestruktur, mødeform og sekretariatsbetjening.
Vækstforum så dog gerne, at dagsordenmaterialet blev
yderligere reduceret og forenklet.
Anbefalingerne blev behandlet af det nye Vækstforum i
forbindelse med et strategisemininar den 14. maj 2015, og
anbefalingerne vil være afspejlet i den nye regionale vækstog udviklingsstrategi (REVUS) samt den tilhørende handlingsplan, som ventes vedtaget i sommeren 2015.

Medlemmer af Vækstforum
Ulla Astman

Jan O. Gregersen

Formand for Vækstforum
Formand for Regionsrådet, Region Nordjylland

Formand, Dansk Metal Aalborg

Erling Henningsen

1. næstformand for Regionsrådet, Region Nordjylland

Medlem af Vækstforums formandskab
Adm. direktør, Judex A/S

Lars Møller
Medlem af Vækstforums formandskab
1. viceborgmester, Frederikshavn Kommune

Per Michael Johansen

Jess V. Laursen
Kathrine M. Jensen
Gårdejer

Knud Kristensen
Borgmester, Vesthimmerlands Kommune

Leif Amby

Medlem af Vækstforums formandskab
Rektor, Aalborg Universitet

Bestyrelsesmedlem, Ingeniørforeningen IDA

Annette Drivsholm

Rektor, Professionshøjskolen University College Nordjylland

Direktør, Spar Nord Bank A/S

Birte Dyrberg
Partner, Dyrberg & Brinkmann A/S

Gitte Clausen Bruun
Direktør, Jarnes A/S

Hans Chr. Jeppesen
Direktør, EUC Nordvest

Henrik Krogh Holm
Områdedirektør, NCC Construction Danmark A/S

Henrik Ringbæk Madsen
Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland

Lene Augusta Jørgensen
Lene Hansen
2. viceborgmester, Brønderselv Kommune

Leon Sebbelin
Borgmester, Rebild Kommune

Per Møller Christensen
Afdelingschef for VE & VS, Bravida A/S

Thomas Kastrup Larsen
Borgmester, Aalborg Kommune

Uffe Korsgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem, Morsø Kommune

Egon Sørensen
Rådsformand, Det Regionale Beskæftigelsesråd i Nordjylland
Observatør i Vækstforum
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Bevillingsoversigt 2014
Figur 1: Vækstforums bevillingsoversigt 2014
Vækstforums bevillinger i 2014 pr. 31. december 2014 fordelt på indsatsområder samt store, små og øvrige ansøgninger.
2014

Regionale midler

Regionalfonden

Socialfonden

Støtte i alt

Stærke erhvervssamarbejder
- Klynger

16.197.898

0

0

16.197.898

Stærke erhvervssamarbejder
- Netværk

25.022.110

0

0

25.022.110

Stærke erhvervssamarbejder
- Grupper

0

0

0

0

41.220.008

0

0

41.220.008

Regionale frontteknologier
- Energi

0

0

0

0

Regionale frontteknologier
- Sundhed

0

0

0

0

Regionale frontteknologier
- Transport

0

0

0

0

Stærke erhvervssamarbejder i alt

0

0

0

0

Virksomhedsrettet kompetenceudvikling
- Efter- og videreuddannelse

Regionale frontteknologier i alt

7.581.636

0

1.395.350

8.976.986

Virksomhedsrettet kompetenceudvikling
- Iværksættere

537.218

0

9.500.000

10.037.218

Virksomhedsrettet kompetenceudvikling
- Strategi og marked

3.583.873

16.087.597

0

19.671.470

Virksomhedsrettet kompetenceudvikling i alt

11.702.727

16.087.597

10.895.350

38.685.674

Store ansøgninger i 2014 i alt

52.922.735

16.087.597

10.895.350

79.905.682

Små ansøgninger i 2014 i alt

8.092.267

0

0

8.092.267

Øvrige ansøgninger i 2014 i alt

6.774.666

0

0

6.774.666

67.789.668

16.087.597

10.895.350

94.772.616

Støtte til ansøgninger i 2014 i alt
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Bevillingsoversigt
[ Her indsættes TABEL med bevillingsoversigt for år 2014
fordelt på indsatsområderne i den gamle REUS. ]

[ Her indsættes 3 stk. FIGURER med bevillingsoversigt for
perioden 2007-2013 fordelt på hhv. indsatsområder, kommuner og operatører. ]

Fordeling af investerede midler 2007-2013
Figur 2: Vækstforums investeringer 2007-2013 fordelt på indsatsområder
Projekterne støttet af Vækstforum i perioden 2007-20013 fordeler sig bredt på de forskellige indsatsområder i den regionale
erhvervsudviklingsstrategi (REUS). Figur 2 viser fordelingen på indsatsområder.
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Figur 3: Vækstforums investeringer 2007-2013 fordelt på ansøgertyper
Erfaringen har vist, at flertallet af ansøgningerne til Vækstforum kommer fra en mindre gruppe af større organisationer, som
iværksætter målrettede projekter og dermed kanaliserer Vækstforums investeringer bredt ud i det nordjyske erhvervsliv i form
af aktiviteter, der kommer virksomheder og ansatte til gavn. Figur 3 viser fordelingen mellem de forskellige ansøgertyper.
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Figur 4: Vækstforums investeringer 2007-2013 fordelt på kommuner
Vækstforums investeringer 2007-2013 fordeler sig bredt på de nordjyske kommuner. I de tilfælde, hvor projekterne kommer
hele regionen til gavn, er investeringen fordelt ud fra kommunens indbyggertal. Figur 4 viser fordelingen på kommuner.
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Figur 5: Vækstforums investeringer 2007-2013 fordelt på kommuner pr. indbygger
En stor andel af Vækstforums investeringer 2007-2013 er gået til projekter, der gavner erhvervslivet i Aalborg kommune.
Aalborg kommune er imidlertid også den kommune i Nordjylland, der har det højeste indbyggertal. Derfor ser fordelingen
af investeringerne anderledes ud, når den tager afsæt i indbyggertal. Figur 5 viser fordelingen på kommuner pr. indbygger.
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