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Formandskab 

Sekretariat

Foreningens organisering

Projektleder 
Tina Hansen Petersen

Direktør 
Claus Schmidt

Projektkonsulent
Jesper Fuglsang

25 medlemmer; 4 årlige møder og involvering i URS arbejdsgrupper

Infrastruktur
(Fra 2007-)

Landbrug
(Fra 2013-)

Arbejdskraft/uddannelse
(Fra 2014-)

Formand
Direktør Leif Friis Jørgensen

Naturmælk

Næstformand
Borgmester H.P. Geil
Haderslev Kommune

Statslige arbejdspladser, adgang til kapital, 
bioenergi

arbejdsgrupper, fx: emner, fx:

Studentermedhjælp
Esben Klint
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Foreningens 25 medlemmer
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Ramme
betingelser

Erhvervs
klynger&
Tema’er

Relationer

Eksempler på foreningens 3 indsatsområder

PE:CENTER

InProReg
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UdviklingsRåd
Sønderjylland

erhvervsklyngestrategi

Sønderjylland,
Eksempler på større projekter hvor EU deltager via 

Vækstforum og Interreg program.

Region Syddanmarks 
Vækstforum strategi

Syddanske 
aktører, 

eksempler

Mekatronik og
energiteknologi

Logistik og transport

Landbrug og fødevarer

Tema:
Velfærdsteknologi

Tema: 
Automatisering

Turisme udvikling

Match af URS og Vækstforum strategi siden 2007

(?)

(?)

Energi klynge 2010, med støtte fra EU regionalfonde (VF), senere 
Lean Energy 2.0, senere CLEAN

PE CENTER, Green Lab, SDU Sønderborg etc
eMotion 2011-2015 med støtte fra EU Interreg
FURGY 2009-2012 med støtte fra EU Interreg

FURGY CLEAN Innovation, 2015-2019, med støtte fra EU Interreg

Bæredygtig Energi
CLEAN

OFFSHORE 
Center

24 timer 
Transport

(Væksthuset)

Syddansk 
Fødevareklynge
(Væksthuset)

Welfare Tech

Co Lab

Syddansk 
Sundhedsinnovation

Syddansk Turisme
(Nedlagt)

Designklyngen

Sundheds- og 
velfærdsinnovation

Tværgående tema’er
og puljer: 

Automatiseringspulje

Internationalisering 
og yderområder

Oplevelseserhverv

Forsøg på etablering af syddansk transportklynge 2008-2010

Cross Border Logistics 2009-2012 med støtte fra EU interreg

Sønderjyske Fristelser

Deltagelse i Spirende Fødevareoplevelser 

Netværk, ”Velfærdsteknologi Syd”  (VT SYD)

Autosyd, 2014-2015 med støtte fra EU regionalfonde (VF)

InProReg 2016-2019 med støtte fra EU interreg

Yderområde puljeprojekter, eksempler:
EE Sønderjylland under opbygning, analyse af velfærdsteknologi 
kompetencer i Sundhedssektor, udvikling af lagerfaciliteter, BIG Data

Destination Sønderjylland

Kompeptenceudviklingsprojekter



Plus: 

URS erhvervsstrategi for landsdelen Sønderjylland har flugtet rigtig godt med Syddansk Vækstforums 
strategi på området for mekatronik/energiteknologi siden 2007. Senere også på områderne for 
velfærdsteknologi, turisme samt tværgående temaer.

Stor opbakning, godt samarbejde og megen imødekommenhed fra Syddansk Vækstforum / regional 
udvikling – i alle faser.

Udviklingsmidler til rådighed fra EU regional og strukturfonde, Interreg, Østersø og Nordsø puljer – og det 
er penge, der ikke skal betales tilbage. 

God proces med yderområde midler, der virker som gode forprojekt midler.

Minus:

Forventningsniveau til jobskabelse/innovation i projekter; Medfører masser af skriftlig argumentation frem og tilbage 
på at opfylde noget der er svært målbart – fx skabelsen af arbejdspladser i projekter samt innovation. 

Mindre organisationer kan have svært ved at matche Vækstforum strategi, krav, proces og ressourcer i 
ansøgningsfase. Og projekter kan opleve at blive presset ind i eksisterende strategiske rammer. 

Projekt og ansøgningsomkostninger er meget høje for de involverede parter. Og udbetaling af EU penge sker tidligst 
12-18 mdr. efter bevilling. 

Manglen på medfinansierende parter og parter der påtager sig projektudviklings og drifts rollen. Det falder tilbage på 
de samme typer af organisationer at udvikle og gennemføre Vækstforum projekter - særligt i yderområder. 
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Erfaringer med projektansøgninger siden 2007

Ønskes:
Mere risikovillighed.
Mere balance i udvikling og drift af projekter.
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Det gode projekt


