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Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Tietgenskolen - Tietgen KompetenceCenter (TKC) - har erfaring
fra en række nationale og internationale projekter. TKC vil sikre projektets forankring gennem en organisationsstruktur, der både sikrer en
effektiv ledelse af projektet og et effektivt samspil mellem projektets
aktiviteter og eksterne relationer.

Øvrige netværksdeltagere:

Vestfyns Handelsskole, Kursuscenteret (CVR 10422485)
Indgår som uddannelsesinstitution med ønske om at præge den regionale udvikling og indhøste synergieffekter ved at indgå i et tværinstitutionelt netværk.
Social- og Sundhedsskolen FYN (CVR 29575746)
Indgår som uddannelsesinstitution med ønske om at præge den regionale udvikling og indhøste synergieffekter ved at indgå i et tværinstitutionelt netværk.
Ribe Handelsskole (CVR 28113110)
Indgår i netværket som uddannelsesinstitution med ønske om at præge
den regionale udvikling og indhøste synergieffekter ved at indgå i et
tværinstitutionelt netværk.

Projektstart / Projektslutning:
Vækstforums indsatsområde:

1.6.2008
31.8.2009
Menneskelige ressourcer, initiativ 10 – Netværkssamarbejde om læring
1.1 Innovation, vidensdeling og vidensdeling
1.1.2 Samspil om innovation
Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud

Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

Uddannelse og arbejdskraftudbud
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Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der søges midler til etablering af et netværk, der bl.a. successivt skal udarbejde ansøgninger til Vækstforum.
Vækstforum støtter ikke arbejdet med at søge midler hos Vækstforum. Hertil kommer, at kun 2 ud af de 5
summarisk beskrevne kommende projektansøgninger skønnes at kunne ligge indenfor initiativerne i Vækstforums nugældende handlingsplan.
Der er heller ingen omtale af, hvordan netværket etableres. Som netværksdeltagere er alene angivet uddannelsesinstitutioner, men ingen erhvervsvirksomheder, hvilket ikke synes at være i overensstemmelse med
projektets formål. Ved projektperiodens afslutning er det angivet, at man vil søge Vækstforum igen, hvilket
kunne tyde på, at de søgte midler i højere grad er til drift. Endelig er projektets evaluering mangelfuldt beskrevet.
Der er søgt på Vækstforums initiativ 10, men der er ikke som krævet i ansøgningsvejledningen indikeret,
hvilket af de angivne tre temaer ansøgningen vedrører (Virksomhedens behov for praksisnær læring, Ledelsens rolle i kompetenceudviklingen eller Bedre kommunikation om virksomhedernes kompetencebehov).
Ansøgningen falder således alt i alt ikke inden for Vækstforums initiativ 10 eller andre af Vækstforums initiativer, hvorfor projektet ikke kan opnå støtte fra Regionalfonden. Herudover bemærkes, at der ikke ydes tilskud til almindelig drift eller til udarbejdelse af ansøgninger.

Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til afslag, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra
Regionalfonden
 da der er søgt om støtte til udarbejdelse af ansøgninger og til driftslignende formål og,
 at ansøgningen ligger udenfor Vækstforums kriterier, idet der er søgt på initiativ 10 uden
angivelse af de i ansøgningsvejledningen krævede temaer.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Viden og kompetencer er afgørende for vores velfærd i fremtiden. Særligt i Syddanmark halter store dele af
regionen bagud i kampen om de bedste hjerner. Resultatet er lavere vækst og velstand og problemer med
fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft. Viden og kompetencer skal bl.a. leveres af regionens uddannelsesinstitutioner, men især små og mellemstore virksomheder bruger ikke denne kilde til ny viden. Uddannelsesinstitutionerne bærer selv en stor del af ansvaret, fordi der gennem en årrække ikke har været det nødvendige fokus på udvikling af nye former for læring og særlig er der opstået en distance til de små virksomheder. Der ligger derfor en stor opgave i at indhente det forsømte, og udvikle fremtidens læringsformer- og metoder der kan sikre, at især regionens små virksomheder får tilført den nødvendige viden. Det er en opgave
som ikke kan klares af en skole men en opgave, der skal løses i fællesskab i et samarbejde mellem skoler,
myndigheder og virksomheder. Projektet Skoleinnovation Syd vil koordinere dette arbejde ved at skabe et
netværk af skoler, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder. Projektet vil igangsætte og styre den interne innovationsproces på tværs af skolerne og færdigudvikle en
række fremadrettede og innovative idéer til operationelle projekter.
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Projektets formål:
Projektets formål er at starte og styre en netværksbaseret innovationsproces med skoler og uddannelsesinstitutioner som omdrejningspunktet, men med et snævert samarbejde med offentlige myndigheder, interesseorganisationer, erhvervsfremmeaktører og regionens virksomheder. Projektet har også som formål at sikre, at
netværket kan identificere, udvikle og implementere innovative idéer i den daglige drift. Netværket skal desuden af egen drift kunne skaffe midler til udvikling og implementering fra fonde og projekter i de tilfælde
hvor alene netværket har mulighed for at indgå som partner på grund af projekternes politiske forankring,
ansøgningens kompleksitet, budgetmæssige størrelse, faglige indhold eller internationale relation.
Aktiviteter i projektet:
Intern innovation og udvikling dækker over den enkelte skoles evne til at igangsætte interne udviklingsprojekter, identificere ideer til nye netværksprojekter, samt at implementere output fra igangværende interne og
eksterne projekter.
Under dette punkt vil der blive gennemført følgende aktiviteter
• Studieture
• Formidling af erfaringer og best practice
• Workshops i projektskrivning og fundraising
• Seminarer med indspark og inspiration
• Kurser i konkrete procesværktøjer, projektledelse mv.
• Udvikling af skolernes administrative kapacitet til at håndtere projekter
• Kortlægning af skolernes samlede globale netværk
• Samarbejde omkring intern kompetenceudvikling, innovation og efteruddannelse
• Via samarbejde kan der skaffes adgang til deltagelse i internationale projekter og netværk
• Der vil indenfor netværket blive søgt midler til en række enkeltprojekter:
o Athene, oplevelsesøkonomi og SMV, søges i september 2008
o På kanten af arbejdsmarkedet, søges forår 2009
o Idéoplæg i forhold til ungdomsuddannelserne (ansøgningstidspunkt ej angivet)
o Artness – levetid i forhold til uddannelse - søges efterår 2009
o Næste generations Internet (ansøgningstidspunkt ej angivet)

Projektets målgruppe:
Uklart, men i første omgang skoler og uddannelsesinstitutioner. For de projekter, der efterfølgende vil blive
søgt midler til, er der forskellige målgrupper.

Projektets forventede effekter:
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere? 50
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes projektet at generere? 50
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 10
Hvor mange virk./inst./org. forventes at styrke deres innovationskompetencer? 25
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Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

2.343.256 kr.

100 %

1.171.628 kr.

50 %

kr.

%

1.171.628 kr.

50 %

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifte:
Ansøgte Mål 2-Midler:

0 kr.

%

0 kr.

%

Kontante regionale tilskud:

0 kr.

%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignede:

kr.

%

Kommentarer til budgettet: Der er ikke søgt om Regionale Udviklingsmidler. Det er endvidere uklart
hvorledes egenfinansieringen er sammensat.

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder

0%
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