Kriterierne i annonceringsmaterialet for fyrtårnsindsatsen
Vurderingskriterier
a. Opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams
samt virksomhedernes behov
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for
vurderingen:
• I hvilket omfang det sandsynliggøres, at det
ansøgende konsortium kan løfte
vækstteamsanbefalingerne og realisere det
pågældende lokale erhvervsfyrtårn, så det kan bidrage
til vækst og beskæftigelse og til at udvikle en dansk
styrkeposition samt identificerer og iværksætter
konkrete tiltag målrettet de bærende elementer i
indsatsen og de samfundsøkonomiske fremskridt, der
forventes skabt.
• I hvilket omfang projektet formår at opstille en
realistisk effektkæde, der sandsynliggør, at de
gennemførte aktiviteter vil lede til de af projektet
angivne effekter.
• I hvilket omfang indsatsen kan skabe
erhvervsudvikling med betydning for hele landsdelen.
• I hvilket omfang der deltager private virksomheder i
projektets aktiviteter som udtryk for, at projektets
aktiviteter er relevante for private virksomheder og
adresserer konkrete behov, der kan bidrage til
udvikling, vækst og beskæftigelse i landsdelen og
resten af landet.

Beskriv nedenfor, hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurderingskriterier
b. Kriterie vedrørende Konsortiepartnerskab og lokal
forankring
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for
vurderingen:
• At konsortiet så vidt muligt er sammensat med en
bred geografisk repræsentation, som demonstrerer
lokalt ejerskab og opbakning.
• At partnerkredsen har en stærk ledelse og effektiv
samarbejdsmodel, og at der deltager relevante lokale,
regionale samt nationale aktører, som har den
nødvendige faglige og organisatoriske kapacitet til at
løfte anbefalingerne samt til at udføre og investere i
anbefalingernes erhvervsrettede aktiviteter.
• At der indgår privat medfinansiering; det vægtes
positivt, hvis der indgår mere end de 15 pct. privat
eller offentlig finansiering, der er krav om. Det vægtes
ligeledes positivt, hvis der derudover tilvejebringes
private investeringer, som bidrager til at løfte
anbefalingerne eller på anden vis udvikle
erhvervsfyrtårnet.

Beskriv nedenfor, hvordan projektet opfylder kriterierne

Vurderingskriterier
c. Kriterie vedr. Sammenhæng og enstrenget erhvervsfremme
Der vil under dette kriterium blive lagt følgende til grund for
vurderingen:
• I hvilket omfang projektet tager udgangspunkt i
eksisterende strukturer i erhvervsfremmesystemet og
ikke etablerer overlappende strukturer eller skaber
overlap i opgaveløsningen.
• At erhvervsfremmeaktører, der indgår i konsortierne,
har en klar operationel rolle i forlængelse af deres
kerneopgave og -kompetencer i erhvervsfremme- og
innovationssystemet.
• At projektet er koordineret med og ikke overlapper
med eksisterende relevante nationale og decentrale
initiativer som fx virksomhedsprogrammet.

Beskriv nedenfor, hvordan projektet opfylder kriterierne

