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Notat

Aktivitetsplan for samarbejdet med Guangdong
i 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017
Elementerne i aktivitetsplanen for samarbejdet med Guangdong-provinsen 2016-2017 ligger i
forlængelse af den foregående aktivitetsplan 2015. Der arbejdes videre med de samme
indsatsområder, dog tilføjes Miljø og råstoffer, hvor der er behov for at afsøge potentialet.
Det overordnede fokus er på eksport og erhvervsudvikling, og indsatsområderne hænger tæt sammen
med den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
De værktøjer, der tages i anvendelse varierer efter indsatsområde og stadie i samarbejdet og kan bl.a.
omfatte af inddragelse af operatører, eksempelvis klynger, myndighedssamarbejde,
uddannelsessamarbejde, tværgående samarbejde med relevante danske aktører mv.
Dertil kommer, at det politiske samarbejde spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke samarbejdet og
åbne døre for virksomheder. Der har i foråret 2016 været flere besøg fra Guangdong til Region
Syddanmark på højt politisk og administrativt niveau. Her har Region Syddanmark understreget, at
man ønsker at udvikle samarbejdet inden for nedenstående områder.
Nedenstående beskriver Region Syddanmarks aktive indsatser i forhold til samarbejdet med
Guangdong, men derudover kan andre temaer og aktiviteter inddrages efter relevans, herunder besøg
fra Guangdong til Danmark.
Indsatsområde
Bæredygtig energi

Sundhed og
sundhedsinnovation

Næste skridt
· Syddansk Vækstforum har givet tilskud på 190.000 kr. til
CLEAN’s ”Guangdong Pilot Project”, som skal gennemføre en
øget indsats i Guangdong-provinsen med henblik på at udnytte
det voksende kinesiske marked for energi-, miljø- og
vandteknologi. Region Syddanmark understøtter projektet.
· Mulighederne for evt. samarbejde vedr. offshore vind afsøges i
samarbejdet med Udenrigsministeriet i Kina.
Guangdong-provinsen har foreslået et styrket samarbejde på
sundhedsområdet. Forslaget er under tværfaglig administrativ
vurdering med henblik på at vurdere potentiale og identificere evt.
samarbejdsområder.
Der arbejdes uafhængigt heraf videre med følgende elementer:
· I samarbejde med udenrigsministeriets sektoransvarlige for
sundhed i Kina fortsætter administrationen dialogen med
Guangdong-provinsens Health and Family Planning Commission
(HFPC) i forhold til et samarbejde inden for sundhedsinnovation.
· OUH fortsætter sit løbende bilaterale samarbejde med
Guangdong Provincial People’s Hospital, hvor begge parter har

Turisme

·

·
Miljø og råstoffer

·

·

læger og andet klinisk personale på udvekslingsophold på begge
hospitaler. Senest har samarbejdet været udvidet med en
kinesisk ph.d.-studerende på OUH.
Løbende dialog med de syddanske destinationer (primært Fyn)
om evt. tiltag i forhold til Kina, herunder tiltrækning af kinesiske
turister, som kan understøttes gennem Region Syddanmarks
samarbejde med Guangdong.
Branding af regionen som destination kan tænkes ind i
forbindelse med eventuelle besøg i Guangdong
Som opfølgning på den administrative hensigtserklæring (Letter
of Intent) vedr. samarbejde på vandområdet fortsættes dialogen
med Guangdong Department of Water Resources med henblik på
evt. igangsættelse af samarbejdsaktiviteter, hvor Region
Syddanmark kan fungere som koordinator og indgang til
relevante danske samarbejdspartnere. Det afsøges i den
forbindelse, om der er basis for underskrivelse af et
Memorandum of Understanding vedr. vand på politisk niveau.
Afsøgning af samarbejdsmuligheder inden for jordforurening, evt.
i samarbejde med Region Midt og Region Hovedstaden. Et
delelement vil være at understøtte andre aktørers indsatser, idet
der herigennem kan hentes inspiration til en mere målrettet
indsats i Region Syddanmark.

Chinese-Danish Regions and Cities Cooperation Forum
Udenrigsministeriet planlægger at afholde en konference under titlen ”Chinese-Danish Regions and
Cities Cooperation Forum” i Beijing den 27. oktober 2016. Eventen planlægges i samarbejde med
kinesiske partnere og skal sætte fokus på det dansk-kinesiske samarbejde på regionalt og kommunalt
niveau og samtidig skabe en platform for videreudvikling af samarbejdet. Der foreligger endnu ikke et
program og der er ikke åbnet for registrering, men Region Syddanmark er inviteret til at deltage.
Det er tanken, at denne event skal være den første i en række, der kan afholdes på skift i Kina og
Danmark. Eventen kommer til at bestå af et samlet forum om formiddagen og en række workshops og
andre events om eftermiddagen.
Det vurderes, at Region Syddanmark kan sætte fokus på Guangdong-samarbejdet og samtidig være
med til at udvikle og understøtte en national dansk dagsorden i forhold til samarbejdet med Kina.
Administrationen laver en samlet vurdering og forslag til evt. syddansk deltagelse, når program mv.
foreligger.
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