Aktivitetsplan for det internationale samarbejde 2010 2011
Område
Forslag til aktiviteter
Samarbejde med udenlandske regioner
Etablering af dynamiske
• Administrationen afsøger det mulige udbytte af at etablere samarbejde med en sydtysk
samarbejdsrelationer med
region, Bayern eller BadenWürttemberg, med henblik på at starte med en studietur for
nye regioner
Udvalget for Regional Udvikling i løbet af 2011.
Guangdong, Kina
• Administrationen vil afklare om der i det syddanske erhvervsliv er behov for og ønske om,
at der bliver arrangeret en politisk ledet erhvervsdelegation til Guangdong.
• Evt. forberedelse og gennemførsel af en politisk ledet erhvervsdelegation til Guangdong,
f.eks. i forbindelse med den årlige Turisme og Kulturfestival i efteråret 2011.
• Erfaringerne viser, at Region Syddanmark årligt modtager ca. 13 delegationer fra Guang
dong inden for områder med fælles relevans for Guangdong og Region Syddanmark.
Malopolska, Polen
• Der udpeges to nye repræsentanter til styregruppen for samarbejdsaftalen. Der udpeges
to administrative repræsentanter, som det er tilfældet på polsk side.
• Region Syddanmark foretager en forventningsafstemning og aktivitetsjustering af samar
bejdet, således at det fremtidige samarbejde finder sted efter behov og med udgangs
punkt i den internationale handlingsplan.
• Efterfølgende ingen konkrete aktiviteter, men samarbejdet kan evt. aktiveres efter behov.

Tidspunkt

Olomouc, Tjekkiet
• Ingen konkrete aktiviteter, men samarbejdet kan evt. aktiveres efter behov
Europæiske netværk og organisationer
AER (Assembly of European
• Varetagelse af næstformandsposter i Komité 1 og Komité 2 v. hhv. Preben Jensen og
Regions)
Karsten Uno Petersen.
• Politisk og administrativ deltagelse i Komitémøder og arbejdsgrupper med udgangspunkt
i den internationale handlingsplan.
• Deltagelse i generalforsamling og bestyrelsesmøder efter behov.
EARLALL (Den Europæiske
• Fortsat deltagelse i bestyrelsesarbejdet og generalforsamlinger.
Organisation for Livslang
• Ad hoc deltagelse i projekter og arbejdsgrupper med tydelig relevans for Region Syddan
Læring)
marks Regionale Udviklingsplan, Uddannelses og læringsstrategi samt Vækstforums er
hvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.
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Område
CPMR (Conference of
Peripheral Maritime Regions)
NSC (Nordsøkommissionen)

Forslag til aktiviteter
• Bidrag til finansieringen af afholdelse af CPMR’s generalforsamling i Danmark d. 29.30.
september 2011 i samarbejde med de andre danske medlemsregioner.
• Fortsat varetagelse af næstformandsposten i Transportgruppen.
• Deltagelse i Executive Committee (bestyrelsen), herunder deltagelse i udviklingen af en
Nordsøstrategi.
• Afsøgning af potentialet i NSC’s øvrige arbejdsgrupper.
BSC (Østersøkommissionen) • Der udpeges en suppleant til landerepræsentanten i Executive Committee (bestyrelsen)
frem til generalforsamlingen i maj 2011.
• Region Syddanmark melder sig ud af Østersøkommissionen i forbindelse med generalfor
samlingen i maj 2011.
Nordisk Transportpolitisk
• Forslag om at der udpeges to politiske repræsentanter til at følge arbejdet i Nordisk Trans
Netværk (NTN)
portpolitisk Netværk.
Formåls og faktaark
• For hvert medlemskab udarbejder administrationen i samarbejde med de politisk valgte
repræsentanter et formåls og faktaark der bl.a. beskriver medlemskabet, Regionens for
mål med sin deltagelse, kommende aktiviteter m.m.
Vidensdeling omkring det internationale arbejde
Synliggørelse og vidensde
• Løbende afrapportering til det relevante udvalg
ling
• Opdatering og udbygning af regionens hjemmeside
Studiebesøg, evaluering og ny aktivitetsplan for 2012
Inspiration via studiebesøg
• Der arrangeres et todages studiebesøg til Bruxelles for Udvalget for Regional Udvikling.
(12 dage) og studierejser (3 • I forbindelse med evt. etablering af samarbejde med sydtysk region kan der arrangeres en
7 dage)
studierejse for Udvalget for Regional Udvikling.
Handlingsplan for internatio
• Opfølgning og evaluering på det internationale samarbejde 201011.
nalt samarbejde
• Fremlæggelse af aktivitetsplan for det internationale samarbejde 2012.
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