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11 Grænseoverskridende
Grænseoverskridende innovation
innovation

Investeri
ngsprioritet

Fremme
Fremme erhvervslivets
erhvervslivetsinvesteringer
investeringeriiforskning
forskningog
oginnovation,
innovation,udvikle
udvikleforbindelser
forbindelserog
ogsynergier
synergiermellem
mellemvirksomheder,
virksomheder, F&U
F&Ucentre
centreog
ogsektoren
sektorenfor
for
videregående
videregåendeuddannelser
uddannelsernavnlig
navnligfremme
fremmeaf
afinvestering
investeringiiproduktprodukt-og
ogtjenesteydelsesudvikling,
tjenesteydelsesudvikling,teknologioverførsel,
teknologioverførsel, social
socialinnovation,
innovation,miljøinnovation,
miljøinnovation,public
public
service-applikator,
service-applikator,stimulering
stimuleringaf
afefterspørgsel,
efterspørgsel,netværkssamarbejde,
netværkssamarbejde,klynger
klyngerog
ogåben
åbeninnovation
innovationved
vedhjælp
hjælpaf
afintelligent
intelligentspecialisering,
specialisering,samt
samtstøtte
støttetil
til
teknologisk
teknologiskog
oganvendt
anvendtforskning,
forskning,pilotlinjer,
pilotlinjer,aktioner
aktionermed
medhenblik
henblikpå
påhurtig
hurtigproduktvalidering,
produktvalidering,avanceret
avanceretproduktionskapacitet
produktionskapacitetog
ogførste
førsteproduktion,
produktion,navnlig
navnlig
inden
indenfor
forcentrale
centralenøgleteknologier
nøgleteknologierog
ogformidling
formidlingaf
afteknologier
teknologiertil
tilanvendelse
anvendelseinden
indenfor
foralle
alleområder.
områder.

Specifikt
mål

Øget
Øgetinnovationsgrad
innovationsgradiiprogramområdet.
programområdet.

Forvented
e
resultater

Tiltag
(eksempl
er)

Etablerede
Etableredeog
ogudviklede
udvikledegrænseoverskridende
grænseoverskridendenetværk
netværkog
ogklynger
klyngerinden
indenfor
forprogramområdets
programområdetsstyrkepositioner
styrkepositioner

a)
a)

Identificere,
Identificere,udvikle
udvikleog
ogoptimere
optimere grænseoverskridende
grænseoverskridendeklyngeklynge-og
ognetværks
netværksaktiviteter,
aktiviteter, som
somer
er målrettet
målrettetprogramområdets
programområdetsstyrkepositioner.
styrkepositioner.

b)
b)

Identificere,
Identificere,udvikle
udvikleog
ogimplementere
implementereaktiviteter
aktivitetersom
somtager
tager sit
situdspring
udspringiiFemern
Femern Bælt
Bæltbyggeriet,
byggeriet,herunder
herunderetablere
etablerevedvarende
vedvarendesamarbejdsstrukturer
samarbejdsstrukturer
mellem
virksomheder,
forsknings-,
vidensog
udannelsesinstitutioner.
Samarbejdet
skal
understøtte
en
optimal
udnyttelse
mellem virksomheder, forsknings-, videns- og udannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal understøtte en optimal udnyttelseaf
afde
devidenstunge
videnstunge
ressourcer
ressourcersom
somtilføres
tilføreskorridoren
korridorenunder
underog
ogefter
efterbyggeriet.
byggeriet.

c)
c)

Udvikle
Udvikleog
ogstyrke
styrketest
testog
ogco-creation
co-creationfaciliteter
facilitetersamt
samtviden
videnom
omdisse.
disse.

d)
d)
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utraditionelleog
ogbæredygtige
bæredygtigeløsninger
løsningerpå
påblandt
blandtandet
andetsundhedssundheds-og
ogvelfærdsområdet
velfærdsområdetgennem
gennemstyrkelse
styrkelseaf
afsocial
socialinnovation
innovationog
oginddragelse
inddragelseaf
af
borgere
og
brugere.
borgere og brugere.

e)
e)

Udvikle
Udvikleog
ogimplementere
implementerekoncepter
koncepterfor
forinnovationsledelse
innovationsledelseog
ogforandringsprocesser.
forandringsprocesser.

f)f)

Fremme
Fremme entreentre-og
ogintraprenørskab
intraprenørskabiioffentlige
offentligeog
ogprivate
privatevirksomheder.
virksomheder.

Prioritetsa
kse
Investerin
gsprioritet
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fremmegrøn
grønvækst,
vækst,
miljøinnovation
miljøinnovationog
ogforvaltning
forvaltningaf
afmiljøfremmeforanstaltninger
miljøfremmeforanstaltningeriiden
denoffentlige
offentligeog
ogprivate
privatesektor.
sektor.

Bevare,
Bevare,beskytte,
beskytte,fremme
fremmeog
og udvikle
udviklenaturnatur-og
og
kulturarven
kulturarven
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mål

Optimeret
Optimeretudnyttelse
udnyttelseaf
afressourcer
ressourcerog
og energikilder
energikilder

Øget
Øgetomsætning
omsætningiiturisme-sektoren
turisme-sektorenindenfor
indenforkulturkulturog
naturarvsområdet
og naturarvsområdet

Forvente
de
resultate
r

Udviklede
Udvikledegrønne
grønneløsninger
løsningertil
tiloptimeret
optimeretressourceanvendelse
ressourceanvendelseog
ogbedre
bedre
energiudnyttelse
energiudnyttelse

Forbedre
Forbedreog
ogøge
øgeantallet
antalletaf
afprodukter
produkterindenfor
indenfor
bæredygtig
kulturog
naturturisme
bæredygtig kultur- og naturturisme

a)
a)

Udvikle
Udviklegrønne
grønneløsninger
løsningertil
tiloptimeret
optimeretudnyttelse
udnyttelseaf
afressourcer
ressourcerog
ogråstoffer
råstoffer

b)
b)

Fremme
Fremme grænseoverskridende
grænseoverskridendesamarbejder
samarbejder med
medfokus
fokuspå
påenergi-optimering
energi-optimering

c)
c)

Udvikle
Udvikleog
ogteste
testebæredygtige
bæredygtigetrafikløsninger,
trafikløsninger,herunder
herunderanvendelse
anvendelseaf
afnye
nyeenergikilder
energikilderii
transportsektoren
transportsektoren

d)
d)

Styrke
Styrkeforretningsforretnings-og
ogkommercialiseringspotentialer
kommercialiseringspotentialeriihele
hele programområdet
programområdet med
medhenblik
henblikpå
på
at
atudvikle
udviklenye
nyegrønne
grønneprodukter
produkterog
ogløsninger
løsninger

a)
a) Udvikle
Udvikleog
ogimplementere
implementere en
en
grænseoverskridende
grænseoverskridende”strategi”strategi-og
og
handlingsplan
handlingsplanfor
forbæredygtig
bæredygtigturisme”
turisme”med
med
udgangspunkt
udgangspunktiibalancen
balancenmellem
mellembenyttelse
benyttelseog
og
beskyttelse
beskyttelseiikommercialiseringen
kommercialiseringenaf
afkulturkultur-og
og
naturområderne.
naturområderne.Herunder
Herundersynliggøre
synliggøreEUEUlovgrundlaget
for
bæredygtighed.
lovgrundlaget for bæredygtighed.

Tiltag
(eksempl
er)

b)
b) Fremme
Fremmebæredygtig
bæredygtigudvikling
udviklingaf
af
turismepotentialet
indenfor
turismepotentialet indenforden
denfælles
fællesdanskdansktyske
kulturarv,
herunder
etablering
tyske kulturarv, herunder etableringaf
af
samarbejder
samarbejdermellem
mellemmuseer,
museer, byer
byerog
ogture/ruter
ture/ruter
iiregionen
med
henblik
på
naturog
regionen med henblik på natur- og
kulturbevaring
kulturbevaringfor
forborgere
borgereog
og turister.
turister.
c)
c) Udnytte
Udnyttepotentialerne
potentialerneiiprogramregionens
programregionens
unikke
placering
unikke placeringmellem
mellemØstersøen
Østersøenog
ogNordsøen
Nordsøen
f.eks.
gennem
fremme
af
aktiv
ferie
og
f.eks. gennem fremme af aktiv ferie ogmaritim
maritim
turisme
turismeiien
enform,
form,som
somer
ersærlig
særlighensynsfuld
hensynsfuldii
forhold
forholdtil
tilnaturområder
naturområderog
ogbæredygtighed.
bæredygtighed.
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gsprioritet
Specifikt
mål

Forvente
de
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(eksempl
er)

33 Beskæftigelse
Beskæftigelse

Integration
Integrationaf
afgrænseoverskridende
grænseoverskridendearbejdsmarkeder,
arbejdsmarkeder,herunder
herundermobilitet
mobilitetpå
påtværs
tværsaf
afgrænsen,
grænsen,fælles
fælleslokale
lokalebeskæftigelsesinitiativer,
beskæftigelsesinitiativer,informationsinformations-og
og
rådgivningstjenester
rådgivningstjenesterog
ogfælles
fælles uddannelse
uddannelse
Øget
Øgetintegration
integrationpå
pådet
detgrænseoverskridende
grænseoverskridendearbejdsmarked
arbejdsmarked

Flere
Fleregrænseoverskridende
grænseoverskridendeuddannelsestiltag
uddannelsestiltag

Forbedrede
Forbedredemuligheder
mulighederfor
forat
attiltrække
tiltrækkeog
ogfastholde
fastholdekvalificeret
kvalificeretarbejdskraft
arbejdskraft

Udviklede
Udvikledeog
ogafprøvede
afprøvedeuddannelsestiltag
uddannelsestiltagsom
somstyrker
styrkerde
de
grænseoverskridende
grænseoverskridendekompetencer
kompetencer

a)
a)

Fremme
Fremmeattraktiviteten
attraktivitetenaf
afdet
detgrænseoverskridende
grænseoverskridendearbejdsmarked
arbejdsmarkedf.eks.
f.eks.
gennem
gennemmatchmaking
matchmakingog
oginitiativer
initiativersom
somskal
skaltiltrække
tiltrækkekvalificeret
kvalificeretarbejdskraft
arbejdskraft
primært
primærtindenfor
indenforprogramområdets
programområdetsstyrkepositioner
styrkepositioner

a)
a)

Fremme
Fremmeaf
afdet
detgrænseoverskridende
grænseoverskridendesamarbejde
samarbejde
mellem
uddannelsesinstitutioner.
mellem uddannelsesinstitutioner.

b)
b)

Udbrede
Udbredenationale
nationalearbejdsmarkedsordninger
arbejdsmarkedsordningeriiet
etgrænseover-skridende
grænseover-skridende
perspektiv
perspektivsamt
samtundersøge
undersøgemuligheden
mulighedenfor
forsærlige
særligeordninger
ordningerfor
for
programområdet.
programområdet.

b)
b)

Etablering
Etableringaf
affælles
fællesMaster
Masterindenfor
indenforområder,
områder,hvor
hvor
programområdet
har
en
stor
koncentration
programområdet har en stor koncentrationaf
af
virksomheder,
virksomheder,samt
samtudvikling
udviklingaf
afnye
nyeuddannelser
uddannelser
indenfor
styrkepositionerne
indenfor styrkepositionerne

c)
c)

Fremme
Fremmeinformationsinformations-og
ogrådgivningstiltag
rådgivningstiltag

c)
c)

d)
d)

Lette
Letteden
dengrænseoverskridende
grænseoverskridendejobsøgning
jobsøgninggennem
gennemsamarbejde
samarbejdeog
ogopbygning
opbygningaf
af
„kompetencenetværk“
„kompetencenetværk“på
påarbejdsmarkedsområdet
arbejdsmarkedsområdetmellem
mellemf.eks.
f.eks.fagforeninger,
fagforeninger,
jobcentre,
jobcentre,brancheorganisationer
brancheorganisationermv.
mv.

Fremme
Fremmesocial
socialinklusion
inklusionsærligt
særligtaf
afunge
ungemed
medsvag
svageller
eller
ingen
tilknytning
til
uddannelsesområdet
eller
ingen tilknytning til uddannelsesområdet eller
arbejdsmarkedet.
arbejdsmarkedet.

e)
e)

Nedbryde
Nedbrydejuridiske
juridiskeog
ogtekniske
tekniskebarrierer
barriererpå
påarbejdsmarkedet
arbejdsmarkedet

f)f)

Synliggøre
Synliggørejobmuligheder
jobmulighederiiprogramområdet
programområdetpå
påtværs
tværsaf
afgrænsen
grænsen

Prioritetsa
kse
Investerin
gsprioritet

44 Velfungerende
Velfungerende samarbejde
samarbejde

Fremme
Fremmeretsligt
retsligtog
ogadministrativt
administrativtsamarbejde
samarbejdeog
ogsamarbejdet
samarbejdetmellem
mellemborgere
borgereog
oginstitutioner
institutioner

Specifikt
mål

Øget
Øgetgrænseoverskridende
grænseoverskridendeinstitutionel
institutionelkapacitet
kapacitet

Øget
Øgetinterkulturel
interkulturelforståelse
forståelse

Forvente
de
resultate
r

Øget
Øgetsamarbejde
samarbejde mellem
mellemoffentlige
offentligeinstitutioner
institutionerog
ogbedre
bedrerammevilkår
rammevilkårfor
for
det
detgrænseoverskridende
grænseoverskridendesamarbejde
samarbejde

Forbedret
Forbedret grænseoverskridende
grænseoverskridendeinteresse
interessefor
forog
ogkendskab
kendskabtil
tilhinanden
hinanden

a)
a)

Forbedre
Forbedreprogramområdets
programområdetsudgangsposition
udgangspositionfor
forudvikling
udviklingaf
af
grænseoverskridende
strategier
og
tiltag
på
et
velfunderet
grænseoverskridende strategier og tiltag på et velfunderetgrundlag.
grundlag.

a)
a)

b)
b)

Udvikle
Udviklefælles
fællesgrænseoverskridende
grænseoverskridendestrategier,
strategier,koncepter
koncepterog
og
handlingsplaner
for
centrale
brancher
og
sektorer,
handlingsplaner for centrale brancher og sektorer,som
somunderstøtter
understøtter
intelligent,
intelligent,bæredygtig
bæredygtigog
oginkluderende
inkluderendevækst
vækstsamt
samt et
etsamlet
samlet
arbejdsmarked,
(f.eks.
beskyttelse
af
kystområdet,
turisme).
arbejdsmarked, (f.eks. beskyttelse af kystområdet, turisme).

Synliggøre
Synliggøreden
dendansk-tyske
dansk-tyskegrænseregion
grænseregionsom
somet
etsted
stedder
derer
erattraktivt
attraktivt
at
bo,
arbejde,
etablere
sig
og
investere.
Indsatsen
skal
baseres
at bo, arbejde, etablere sig og investere. Indsatsen skal baserespå
pådet
det
regionale
udviklingspotentiale
samt
regionens
styrkepositioner
og
regionale udviklingspotentiale samt regionens styrkepositioner ogbør
bør
bl.a.
bl.a.formidles
formidlesvia
viamediesamarbejder
mediesamarbejderog
ogsamarbejder
samarbejdermellem
mellemmedier
medier
og
civilsamfund.
og civilsamfund.

b)
b)

Realiserer
Realisererpuljer
puljertil
tilkulturelle
kulturelleog
ogborgernære
borgernæreaktiviteter,
aktiviteter,der
derdels
delsskal
skal
formidle
samarbejde
mellem
kulturforeninger,
kunstnere
osv.
formidle samarbejde mellem kulturforeninger, kunstnere osv.og
ogdels
dels
skal
skalstøtte
støttemellemfolkelige
mellemfolkeligeaktiviteter,
aktiviteter,gerne
gerne med
medfokus
fokuspå
på
inddragelse
inddragelseaf
affamilieorienterede
familieorienteredeaktiviteter.
aktiviteter.

c)
c)

Fremme
Fremmeden
densproglige
sprogligeog
oginterkulturelle
interkulturellekompetence.
kompetence.

d)
d)

Understøtte
Understøtteden
dengensidige
gensidigedansk-tyske
dansk-tyskeforståelse.
forståelse.

Tiltag
(eksemple
r)

c)
c)

Udvikle
Udviklestrategiske
strategiskepartnerskaber
partnerskabermed
medhenblik
henblikpå
påat
atetablere
etablere
ligeværdige
samarbejder
med
naboregioner
og
metropoler
ligeværdige samarbejder med naboregioner og metropolersamt
samtfor
for
at
påvirke
rammevilkårene
for
den
dansk-tyske
integration.
at påvirke rammevilkårene for den dansk-tyske integration.

d)
d)

Fremme
Fremmesamarbejder
samarbejder mellem
mellem offentlige
offentligemyndigheder
myndighederog
og
organisationer
med
henblik
på
en
effektiv
organisationer med henblik på en effektivafbureaukratisering
afbureaukratiseringog
ogen
en
bedre
regional
koordinering
herunder
udveksling
af
best
practice
bedre regional koordinering - herunder udveksling af best practice
inden
indenfor
forfølgende
følgendeområder:
områder:
Offentlig
regional
Offentlig regionaltransport
transport(f.eks.
(f.eks.iiforhold
forholdtil
tiltrafikinformation,
trafikinformation,
trafikforbindelser
og
billetkøb)
trafikforbindelser og billetkøb)
Regionale
Regionaleakutberedskaber
akutberedskaberover
overlandegrænsen
landegrænsenog
ogFemern
FemernBælt
Bæltii
tilfælde
af
større
ulykker
til
lands
eller
til
havs
(Østersøog
tilfælde af større ulykker til lands eller til havs (Østersø- og
Vadehavsområdet).
Vadehavsområdet).
Sundhedsfremmeaktører,
Sundhedsfremmeaktører,både
bådede
deoffentlige
offentligeog
ogforeningsbaserede,
foreningsbaserede,
bl.a.
med
henblik
på
at
fremme
borgernes
sundhed.
bl.a. med henblik på at fremme borgernes sundhed.

••
••
••

