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Notat
Beskrivelse af Vanguardinitiativet
Vanguard er et europæisk netværk, hvor 27 regioner samarbejder inden for smart specialisering og
klynger indne for udvalgte områder.
Vanguardinitiativet giver bl.a. følgende muligheder:
· Flere og bedre faglige netværk mellem aktører i deltagende regioner.
· Deltagelse i pilotaktiviteter – muligheder for regionale aktører, herunder de syddanske klynger,
for at blive matchet med nye samarbejdspartnere samt deltage i relevante projekter.
· Styrket adgang til EUmidler – både inden for pilotprojekter og netværket i sig selv,
undersøges muligheder for EUtilskud.
Region Syddanmarks nuværende politiske repræsentant, Stephanie Lose, har underskrevet den
såkaldte Milanoerklæring, der er en hensigtserklæring om deltagelse i interregionalt samarbejde samt
facilitering af adgang til tilskud på flere niveauer gennem synergi mellem regionale, nationale og
europæiske støtteinstrumenter. Der afholdes et årligt møde i netværket med deltagelse af en politisk
repræsentant samt et årligt temamøde med deltagelse af regionale eksperter inden for et udvalgt
tema.
Der er pt. ingen forpligtelse til deltagerbetaling og medfinansiering af netværket ud over timer til
mødedeltagelse og udgifter til rejseomkostninger. Dagtildag koordinationen og ledelsen af initiativet
varetages af netværket af de regionale repræsentationskontorer i Bruxelles, det Syddanske EUkontor
for Syddanmarks vedkommende.
Forslag fra Vanguard om ændring af juridisk status
I dag er Vanguard et uformelt netværk af regioner. Efter at have konsulteret belgiske jurister foreslår
de toneangivende regioner i Vanguard, at initiativet etableres som en selvstændig juridisk person
mhp. fx at kunne modtage tilskud til aktiviteter på deltagernes eller projekternes vegne eller at indgå
kontrakter om fx lokaleleje. Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at ændre status til et ASBL (non
profit making organisation), da det vil give selvstændig juridisk status uden at kræve egenkapital.
Forslag fra Vanguard om fremtidig finansiering af initiativet
For at sikre bedre bæredygtighed og forankring ift. deltagelse i de enkelte pilots, foreslår Vanguard, at
der fra 2017 indføres betaling for deltagelse i de enkelte pilots. Der kan blive en drøftelse af eventuel
generel medlemsbetaling. I dag finansieres udgifterne typisk af ento af de mest involverede regioner i
de enkelte pilots. Der lægges pt. op til en model, hvor styregruppen i den enkelte pilot lægger et
budget og en aktivitetsplan, og alle deltagere betaler en andel.
Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at bibeholde en flad organisationsstruktur, som ikke kræver et
større sekretariat eller generelt medlemsbidrag. Det er væsentligt, at Vanguard kan bevare sin bottom
uptilgang og fleksible organisering i forhold til regionernes engagement og behov for initiativer, der er
matcher deres smart specialisering, klynger og virksomheder.
Afhængigt af den konkrete model, der vælges, kan der være begrænsninger i, hvad Region
Syddanmark kan medfinansiere ift. Vanguard.
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