Projektforslag til RUS-puljen 2021
Projektitel

Regional Udvikling for næste generation (pilotprojekt)

Indsatsområde i
Handlingsplan 2020-2021

Det er meningen at projektet skal beskæftige sig med alle temaer
i RUS’en

Bidrager til RUS’en

Projektet vil inddrage de unge i at løse nogle af de fælles
udfordringer, vi har i Region Hovedstaden og i Danmark med
omstillingen til et bæredygtigt samfund og skabe en region for
næste generation sammen med ’Den næste generation’. På
længere sigt skal projektet resultere i en større inddragelse af de
samfundsengagerede unge i forbindelse med løsningen af
regionens opgaver.

Bidrager til FN’s
verdensmål

Projektet bidrager positivt til mange af FN’s verdensmål, da der
skal arbejdes bredt med bæredygtighed og regional udvikling. De
enkelte aktiviteter i projektet vil løbende blive defineret og
konkretiseret i samarbejde med de unge. Derfor vil det konkrete
bidrag til FN verdensmål først kendes på et senere tidspunkt.

Formål

At inddrage de unge i arbejdet med at løse udfordringer fra den
regionale udviklingsstrategi i samarbejde med politikere og
regionale medarbejdere, så der fælles kan skabes en bæredygtig
samfundsudvikling for den næste generation.

Beskrivelse af initiativet

Initiativet skal udvikle og igangsætte nye aktiviteter der engagere
unge i udfordringer indenfor regional udvikling. Som en del af
initiativet er Regional Udvikling i dialog med ’Station’ om at
udvikle et fælles program, som kan løbe over de næste par år –
derudover har RU engageret sig i ’Ungdommens Folkemøde’,
som med fordel kan støttes inden for denne ramme og
samtænkes med ’Station’.
Station er et visionært og engagerende innovationshus, hvor
studerende i samarbejde med forskere og engagerede partnere
indenfor den private, offentlige og civile sektor skaber bæredygtig
positiv indvirkning i samfundet. Organisationen er skabt af og
drives for, frivillige studerende på tværs af videregående
uddannelser. Resultaterne af samarbejdet vil kunne pege på nye
konkrete projektideer og til generelt innovationsarbejde i relation
til RUS. Den økonomiske støtte fra RUS kan gå til:
Aktiviteter for bæredygtig samfundsudvikling, med forankring i
den regionale udviklingsstrategi fx:•Fremtidsworkshops •Advisory
boards •Podcasts •Sociale medie aktiviteter •Hackathons
•Udarbejdelse af intellektuelt output og model for samarbejdet fx
med de relevante udvalg i Region Hovedstaden •Case work, hvor
de studerende finder løsninger eller beskriver særlige
problemstillinger for deres generation • Tilstedeværelse på
Ungdommens folkemøde

Varighed

1,5 år

Effekt

På kort sigt vil regionen være med til at skabe innovationsforløb
med studerende og andre samfundsengagerede unge, som kan
kvalificere regionale udviklingsprojekter ift. ønsker og behov hos
næste generation af borgere. På længere sigt vil samarbejdet
kunne øge interessen for regionens arbejde inden for regional
udvikling – både over for de unge direkte, men også på skoler og

Partnerskaber
(5)
Innovation
(4)

studieretninger på uddannelsesinstitutioner. Endeligt ligger der
mulighed i at rekruttere nye kvalificerede medarbejdere til
regionen.
Outputs for samarbejde kan være:
• 200+ (hovedsageligt unge) bliver involveret i samarbejdet
• 5.000+ (hovedsageligt unge) bliver bekendt med samarbejdet
• 4-8 projekt- og løsningsforslag på cases i tråd med den
regionale udviklingsstrategi, samt vigtige input fra den unge
generation, kommer til Region H
• Netværk på tværs af aldersgrupper og professioner bliver
etableret og kan skabe ramme for dialog med regionsrådets
medlemmer
Som en del af projektet er det planen, at der skal indgås en
samarbejdsaftale med ’Station’ om inddragelse af
universitetsstuderende i forskellige aktiviteter.
Projektet er bygget op om at udfordre hvordan vi inddrager
borgere i at løse regionale udviklingsopgaver. Samtidigt med at
der forsøges at skabe innovative måder at samarbejde med de
unge, er det målet, at der skabes en kapacitetsopbygning hos de
unge så de bliver ’ambassadører’ for at løse udfordringer der er
knyttet til regionens dagsordener og bliver medskaber for en
bæredygtig region.

Udbredelse
(4)

’Regional Udvikling for næste generation’ er et pilotprojekt som
skal udforske mulighederne for hvordan vi kan samarbejde med
unge om at skabe en bæredygtig region. Projektet udfordrer den
normale ramme for, hvordan regionen samarbejder med
forskellige borgergrupper. Det er håbet, at erfaringerne fra
projektet og samarbejdet med de unge kan udbredes så
borgerne kan blive inddraget mere direkte i udviklingen af
regionen og være med til at løse konkrete udfordringer.

Gearing
(2)

Der er i forbindelse med pilotprojektet ingen muligheder for
supplerende finansiering. På længere sigt og såfremt der
kommer positive resultater fra projektet, kan der søges EU
Horizon Europe midler til udbredelsen og inddragelse af borgere i
den bæredygtige omstilling.

Internationalisering

I projektet vil der ikke indgå udenlandske partnere, men en del af
de studerende, som deltager i projektet, er udenlandske
studerende Derudover samarbejder ’Station’ med en række
internationale uddannelsesinstitutioner.

Særlige forhold/samlet
vurdering

Projektet er fokusere på den overordnet vision i RUS’en om at
skabe ’En region for næste generation’ i samarbejde med den
næste generation. Derfor arbejdes der bredt med alle temaer i
RUS’en.

Samlet budget

500.000 kr..

Medfinansierings behov fra
RUS-puljen

500.000 kr.
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