EKSTRA
BEVILLING
TIL CRT
HVORDAN SKAL DEN ANVENDES?

STOR GAVE TIL CRT
Center for Regional- og Turismeforskning har modtaget en ekstra
bevilling på 1 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).
Bevillingen kommer fra uforbrugte midler i UFM's budget, som årligt
fordeles blandt udvalgte organisationer. CRT kan i høj grad takke MF,
Peter Juel Jensen for, at CRT i år har fået del i disse midler.
I det følgende præsenteres den planlagte anvendelse af midlerne.

INTERNATIONALT
OG NATIONALT

01

255.000 KR

100.000 KR

100.000 KR

Hjemtagning af yderligere et
længerevarende projekt med
start i 2019.

Igangsætning og
medfinansiering af yderligere et
nyt, længerevarende forskningsog udviklingsprojekt.

Udvikling af et forprojekt, der
vil føre til en større ansøgning
inden udgangen af 2019.

2018

2019

LOKALT
PÅ
02
BORNHOLM

50.000 KR

50.000 KR

Yderligere midler til mindre
analyse- og udviklingsprojekter
på Bornholm i samarbejde med
lokale aktører.

CRT matcher aktørers bidrag til
analyse- og udviklingsprojekter,
der har et almennyttigt sigte og
skaber offentligt tilgængelig viden.

KOMMUNIKATION
03
OG ORGANISATION

200.000 KR

245.000 KR

Markering af 25-års jubilæum
i 2019 med udgivelse af
jubilæumsbog, Folkemødekonference samt flere mindre
seminarer, der leder op til
konferencen.

Kompetenceudvikling inden
for digitalisering til
effektivisering af
forskningsprocesser samt
udforskning af muligheder for
brug af åbne/big data.

FORDELING AF
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FAKTA OM CRT'S
BEVILLING FRA UFM

UFM

Hvert år yder UFM et tilskud af variende
størrelse via Styrelsen for Forskning og
Innovation til Bornholms Regionskommune.
Midlerne er øremærket "Videreførelse af
initiativer på Bornholm" og er beskrevet i
Finansloven § 19.46.03.10.
Tilskuddets størrelse:
2017: 5,5 mio. kr.
2018: 5,5 mio. kr.
2019: 5,3 mio. kr.

BRK

CRT

?

Bornholms Regionskommune og
Vækstforum indstiller for et år ad gangen, at
bevillingen tildeles Center for Regional- og
Turismeforskning.
Midlerne skal anvendes til 1) Forskning, 2)
Kommunikation og udvikling og 3)
Organisation.

Center for Regional- og Turismeforskning
udarbejder hvert år en handlingsplan, der
gør rede for, hvordan UFM-bevillingen
prioriteres inden for de obligatoriske
områder.
CRT aflægger hvert år regnskab og leverer
en faglig rapport, der dokumenterer, at
handlingsplanen og kravene er opfyldt, som
BRK og Vækstforum herefter skal godkende.

HVILKEN BETYDNING HAR
BEVILLINGEN FRA UFM?

Bornholm er noget ganske særligt. En del af noget større, men samtidig
helt sin egen - også når det gælder viden og regional udvikling.
For selvom Bornholm er en del af Region Hovedstaden, hvor
koncentrationen af vidensinstitutioner er høj, betyder det ikke
nødvendigvis, at der er let adgang til ny viden. Særligt ikke viden, der
specifikt addresserer Bornholms muligheder og udfordringer i regional
udvikling.
UFM-bevillingen sikrer, at Bornholm fortsat har sit eget forskningscenter,
som er specialiseret i den bornholmske udvikling og sørger for kort
afstand mellem relevant viden og praktikere.
Når CRT udvikler projekter for UFM-midlerne, er det altid med et
almennyttigt sigte til gavn for det bornholmske samfund, og den
producerede viden bliver frit tilgængelig for alle.
En stor del af CRT's vidensformidling gennemføres takket være
bevillingen. Det kan både være projektrelateret formidling og generel
formidling til praktikere eller til andre forskere.
Hver gang CRT formidler viden uden for Bornholm, bidrager det til
positionering af øen, og vi får mulighed for at inspirere andre områder af
Danmark med lignende samfundsstrukturer. Det giver ny inspiration og
skaber grobund for projektmuligheder, hvor Bornholm fungerer som case
i nationale og internationale sammenhænge.
Foruden værdien af ny viden, netværk og formidling, gør bevillingen det
muligt for CRT at tiltrække yderligere aktiviteter og midler til Bornholm og
derigennem skabe arbejdspladser og skatteindtægter til øen.
For hver krone modtaget i bevilling skabes yderligere værdi for 1,25 kr.
Med en bevilling på 5,5 mio. kr. skaber CRT altså yderligere aktiviteter for
knapt 6,9 mio. kr.
Bevillingen alene danner grundlag for ca. 5 fuldtidsstillinger, men dette
antal tredobles af den ekstra aktivitet, det er muligt at gennemføre på
grund af bevillingen.
UFM-bevillingen har med andre ord stor betydning for Bornholm, og den
ekstra bevilling på 1 mio. kr. gør det nu muligt at skrue op for de mange
værdifulde initiativer de næste to år.
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