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Åbent
Journalnummer: 1-01-87-0085-10

1. Godkendelse af dagsorden
Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller,
at

dagsordnen godkendes.

Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 1
Godkendt med følgende tilføjelser:
Der er eftersendt følgende materiale:
• Tilskudssag, ny nr. 24: Maritimt Vækstprogram Storebælt
• Ny sag 10a: Afslutning af indeværende kontraktperiode for små
kontrakter

Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Plan for synlighed 2011
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1168318

Resume
Vækstforum ønsker større synlighed omkring sit arbejde og omkring de
resultater og effekter, der skabes af arbejdet. I 2011 vil vi indsatsen for
synlighed tage afsæt i de fire temaer i handlingsplanen,
opfølgningsaktiviteterne og et tæt samarbejde med vækstforums
samarbejdspartnere.
Sagsfremstilling
Vækstforum ønsker større synlighed omkring sit arbejde og omkring de
resultater og effekter, der skabes af arbejdet. Der er behov for en indsats, der
styrker viden om, hvordan Vækstforum arbejder og hvilke resultater der
skabes. Der vil fremover være en større sammenhæng mellem
opfølgningsarbejdet og synlighedsindsatsen. Synlighedsindsatsen tager sit
afsæt i:
• Erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder og temaerne i
handlingsplanen
• Opfølgningsaktiviteter på effekter og resultater af indsatserne.
For at få størst muligt udbytte af synlighedsindsatsen lægges der op til en
skarp prioritering af relevante medier/kanaler/måder i forhold til specifikke
målgrupper. Der vil blive arbejdet mere aktivt med pressen i form af artikler,
debatindlæg og pressemeddelelser. Synlighedsindsatsen vil foregå i
samarbejde med Vækstforums samarbejdspartnere.
Med offentliggørelsen af Vækstforums strategi og handlingsplan offentliggøres
også arbejdsplanen for 2011, herunder de fire temaer. Dermed er det muligt
for aktørerne at koordinere deres ønsker om at bidrage til synlighedsindsatsen.
Temaerne i handlingsplanen
Udover den løbende indsats for at synliggøre vækstforums arbejde, vil der i
2011 være en særlig synlighedsindsats for hvert tema i handlingsplanen.
Indsatserne igangsættes i forbindelse med lanceringen af hvert tema. Til hvert
tema vil der blive udarbejdet et temanummer af Ajour, et overblik over
igangværende aktiviteter indenfor temaet og informationsmateriale til brug for
aktører og projektholdere som deltager i det givne projektseminar. Under
gennemførelsen af temaet, og når projektaktiviteter igangsættes, gennemføres
supplerende synlighedsaktiviteter, som passer til indsatsen.
De fire temaer og indsatsen for disse er:
1) Markedsdrevne klynger
• Der udarbejdes en profilpjece om regionens fødevaresatsning,
der samler op på igangværende aktiviteter og præsenterer de
aktiviteter, som er afledt af temaindkaldelsen i november 2010.
Pjecen skal fungere som et led i videndeling og redskab til
netværk blandt aktører inden for fødevarefeltet og til
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beslutningstagere, som ønsker et overblik over
fødevaresatsningen i regionen.
2) Internationale virksomheder
• Der planlægges en målrettet presseindsats, som profilerer
Vækstforums store virksomhedsprojekt, der gennemføres i
samarbejde med Væksthuset. Presseindsatsen koordineres med
Væksthuset og vil både profilere Vækstforum og samarbejdet
med Væksthuset.
3) Region Sjælland – det grønne laboratorium
Regionens grønne satsning foldes ud under dette tema.
• 10. maj 2011 afholdes Grøn Vækstkonference, som bl.a. vil
profilere regionens grønne satsninger og fokus. I forbindelse
med konferencen gennemføres en målrettet presseindsats, hvor
Vækstforums flagskibs-projekter vil fungere som illustrerende
cases for indsatsen. Der udarbejdes et katalog over
igangværende grønne aktiviteter, som ligeledes vil være
tilgængeligt på hjemmesiden.
• I september 2011 vil Vækstforum kunne præsentere temaets
projektidéer sideløbende med synlighedsindsatsen for Region
Sjællands grønne komité og en eventuel prisuddeling
4) Region Sjælland satser på de dygtigste elever
Med dette tema er regionen unik og udmeldingen er
dagsordensættende.
• Der lægges op til en debatskabende indsats, bl.a. med
kronik/debatindlæg og et målrettet arbejde med pressen.
• I forbindelse med lanceringen af temaet udarbejdes en
debatterende pjece, hvor regionens muligheder og udfordringer
adresseres af videnspersoner. Dette anvendes som
infomateriale til aktører og projektholdere i forbindelse med
projektseminaret.
• Der sikres sammenhæng med Region Sjællands satsning:
Kompetenceparat 2020.
Opfølgning og synlighed
I synlighedsarbejdet for opfølgningen på de igangsatte aktiviteter vil der
særligt blive fokuseret på formidling af:
• historier fra specifikke projekter og indsatser – både afsluttede og
igangværende - fordi det skaber gode billeder af et ofte komplekst
indsatsområde. Her leverer samarbejdskontrakterne og projekterne
materialet
• opfyldelse af mål i strategi og handlingsplan, fordi det viser, at der sker
en udvikling i regionen
• tal- og kortmateriale, fordi det gør resultater og effekter meget
konkrete.
Vækstforum vil i 2011 styrke koordineringen med samarbejdspartnerne om
synlighedsarbejdet. Aktører, som vi allerede nu ved spiller og kommer til at
spille en central rolle i Vækstforums arbejde, inddrages i planlægning af
synlighedsindsatsen. Sekretariatet udarbejder i samarbejde med aktørerne en
årsplan for synlighedsindsatsen, hvori årets større aktiviteter anføres med
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dato, indsats, ansvarlig og relevant målgruppe. På denne måde skabes der en
tæt sammenhæng mellem opfølgningsarbejdet og synliggørelsesarbejdet.
Derudover bliver årets aktiviteter synlige for alle aktører, tværgående indsatser
og sammenhænge bliver mulige, og der skabes en fælles forståelse af
vækstforums indsats, målgruppe og af synlighedsopgaven.
I dag stiller Vækstforum krav til bevillingsmodtagere og kontraktholdere om at
bidrage til synlighedsindsatsen. Bevillingsmodtagere forpligter sig til at
synliggøre sine resultater og delresultater løbende, når det er oplagt i forhold
til projektets faser. Dette kan bl.a. gøres ved pressemeddelelser, en kort film,
præsentationsmateriale, via sociale medier eller lignende. Med hver enkelt
kontraktholder er der indgået aftaler om synlighedsaktiviteter. Det kan bl.a.
være presseindsatser, dialogmøder, succeshistorier, web og events.
Det undersøges, om der er mulighed for at monitorere presseomtale af
Vækstforum, især med fokus på hvilken betydning projekterne har for øget
vækst og beskæftigelse og kompetenceudvikling.
Til hvem og hvordan
De primære målgrupper for synlighedsindsatsen i 2011 er Vækstforums parter,
politikere (på lokalt, regionalt og nationalt plan), samarbejdspartnere/aktører,
virksomheder, organisationer og borgere i regionen.
Måden disse målgrupper nås på løbende er bl.a. ved:
• målrettet nyhedsformidling, bl.a. et e-nyhedsbrev. Nyhedsbrevet
udsendes til aktører, projektholdere og Vækstforums parter.
Nyhedsbrevet vil løbende samle og formidle nyheder, relevante
informationer og gode case historier på en enkel og oversigtlig måde.
• målrettede presseindsatser. Disse gennemføres, når der er en historie
med stort potentiale for at profilere Vækstforum i relation til de fire
temaer for året. På denne måde styres budskaberne, og Vækstforums
indsats fremstår samlet og fokuseret.
• afholdelse af en årlig tilbagevendende vækstkonference. I år afvikles
denne den 10. maj under titlen Grøn Vækstkonference.
• løbende dialogmøder med aktører og samarbejdspartnere.
Dialogmøder styrker sammenhæng, videndeling samt opmærksomhed
på synlighedsindsatsen.
• en ny og opdateret hjemmeside, der giver overblik over tilskuds- og
samspilsmuligheder. Vækstforum har i efteråret 2010 lanceret en ny
hjemmeside på www.regionsjaelland.dk. På hjemmesiden vil en
separat del formidle resultater og effekter fra Vækstforums arbejde,
bl.a. ved hjælp af Ajour, nulpunktsanalyse og overvågningsanalyser.
• aktiv brug af ambassadører. Det sker bl.a. ved at sikre at Vækstforums
parter, samarbejdspartnere og sekretariat stiller op til konferencer,
møder mv. for at formidle Vækstforums prioriteringer og i det hele
taget har det fornødne materiale til videreformidling.
• gennemføre studieture. Vækstforum vil i 2011 blive besøge flere af de
aktiviteter, som Vækstforum har været bidraget til at udvikle. Der vil
både være virksomhedsbesøg, men også besøg hos kontraktholdere og
lignende store projekter, hvor der er skabt synlige resultater.
• at Vækstforum (medlemmer og sekretariat) stiller op til konferencer,
møder mv. og fortæller om Vækstforums prioriteter.
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•

løbende at udvikle og afprøve andre kommunikationsmåder, herunder
sociale medier.

Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at plan for synlighed 2011 godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforums Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 2
Tiltrådt med følgende bemærkninger, der opfordres at benytte nye medier,
som fx de sociale medier. Det understreges at virksomheder er den primære
målgruppe.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Konferencekoncept
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3. Opfølgning og effektmåling
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1173436

Resume
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011- 2014 sætter klare mål for
indsatsen. Samtidig er der øget fokus på sammenhæng, synlighed og effekt.
Opfølgning og effektmåling skal skabe overblik over Vækstforums initiativer
og ikke mindst de resultater de bidrager til. Her præsenteres metoder for
overvågning og effektmåling. Konkrete redskaber er beskrevet i bilag.
Sagsfremstilling
Vækstforum ønsker med implementeringen af erhvervsudviklingsstrategi
2011-2014 at bidrage til erhvervsudviklingen i regionen med en fokuseret
indsats, som skal fremme regionens velstand og særligt virksomhedernes
vækst. Der ønskes en sammenhængende indsats, som kan opfylde de
strategiske mål. Og der er fokus på, at indsatsen er synlig og effektiv. Samtidig
har Vækstforum jævnfør lov for erhvervsfremme til opgave at overvåge de
regionale og lokale vækstvilkår. Denne opgave vil blive integreret i det samlede
overvågnings- og effektmålingsarbejde, som vil blive præsenteret i det
følgende.
Opfølgning på tre niveauer
Der vil i løbet af 2011 blive iværksat en styrket opfølgningsindsats på
Vækstforums arbejde. Indsatsen vil fokusere på at få skabt et større overblik
over resultater og effekter af Vækstforums arbejde med at implementere den
regionale erhvervsudviklingsstrategi. Formålet er at holde fokus på de
strategiske mål i strategien i forhold til de aktiviteter som igangsættes og
gennemføres. Samtidig giver det mulighed for at justere den igangværende
indsats, hvis rammebetingelserne ændres, og for at bygge videre på opnåede
resultater og effekter, når supplerende eller nye aktiviteter igangsættes.
Opfølgningsindsatsen kan overordnet siges at foregå på tre niveauer:
1. Den almindelige regionale udvikling
Den kan ikke nødvendigvis siges at være direkte relateret til Vækstforums
indsats, men er knyttet til de almene konjunkturer. Den kan bl.a. registreres
ved almindelige dataudtræk fra Danmarks Statistik og lignende, bl.a. i forhold
til opgørelser på beskæftigelse, antal af nye virksomheder, eksporttal mv. En af
ulemperne med denne type af makroøkonomiske data er, at nyeste opgørelser
består af ca. et år gamle data.
Til at foretage overvågning af det makroøkonomiske niveau, råder Vækstforum
bl.a. over SamK/Line modellen, som er udviklet i samarbejde med de øvrige
regioner og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Interessante og aktuelle tal her fra
bliver bl.a. opgjort i Ajour til hvert møde i Vækstforum. Herudover udarbejder
Erhvervs- og Byggestyrelsen en årlig status over Danmarks konkurrencekraft
sammenlignet med de øvrige OECD-lande (senest i
Konkurrenceevneredegørelse november, 2010). Dette sker i form en Regional
konkurrenceevneredegørelse der gør status over regionernes
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konkurrencekraft. Endelig foretager Væksthus Sjælland tematiske analyser af
vilkårene i regionens erhvervsliv. Disse offentliggøres i VækstIndeks og
VækstTendens.
Det andet niveau fokuserer på den regionale erhvervsudviklingsstrategi og
dens målsætninger. Effektmålingen beskæftiger sig her med løbende
evaluering og indhentning af resultater, som viser de tværgående effekter af
Vækstforums projekter. Dette gøres via en samlet vurdering af alle
vækstforums igangsatte aktiviteter opdelt på de indsatsområder, som står
beskrevet i strategien.
Denne type opfølgning kræver en tilpasset model, som systematisk indhenter
resultater fra projekter, som så kan sammenholdes på tværs af de forskellige
projekter. Til dette har Vækstforum bl.a. udviklet en Nulpunktsanalyse
sammen med Oxford Research. Analysen omfatter en systematisk årlig
opfølgning på erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder. Herudover
præsenterer Ajour til hvert møde i Vækstforum et tematisk situationsbillede og
opfølgning på igangværende aktiviteter i tilknytning til det aktuelle
projekttema, som er beskrevet i Handlingsplanen.
Det tredje niveau fokuserer på det enkelte vækstforumprojekt og de resultater
og effekter som det enkeltstående projekt genererer. Dette sker først og
fremmest ved afrapportering fra det enkelte projekt, hvor projektet forholder
sig til de målsætninger og forventede effekter, det har beskrevet i den
oprindelige projektansøgning. Herudover vil det enkelte projekt blive bedt om
at forholde sig til de overordnede målsætninger, som Vækstforum har
formuleret i sin strategi.
Til denne opfølgningsindsats, er der bl.a. udarbejdet et fast spørgeskema, som
alle Vækstforums afsluttede projekter bliver bedt om at udfylde. Et andet
redskab er det kommende effektmålingsværktøj, som udvikles af regionerne i
samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Dette værktøj gør det bl.a.
muligt at måle på både de virksomheder og de personer, som har været
involveret i et af Vækstforums projekter. Endvidere vil der i tilknytning til
Vækstforums fem store samarbejdskontrakter blive foretaget en specifik
evaluering.
Større indsatser – stærkere effekter
Med den nye erhvervsudviklingsstrategi og tilhørende handlingsplan har
Vækstforum valgt at fokusere og definere indsatsen langt mere end tidligere. I
projektudviklingsarbejdet arbejdes der med at skabe større og mere
sammenhængende initiativer, som også vil have synlighed og resultatmåling
som vigtige indbyggede elementer.
Der vil hermed blive en langt større opmærksomhed i projekterne omkring de
resultater de skal medvirke til generere i forhold til
erhvervsudviklingsstrategien. Det vil samtidig blive mere overskueligt at
foretage en systematisk opfølgning af det færre antal projekter.
Herudover er udviklingen af de større satsninger i sig selv med til skærpe
projekternes fokus, da deres tilblivelse er mere organiseret end hidtil. I kraft af
handlingsplanens opbygning i temaer, projektudviklingsseminarer og
administrationens dialog med aktørerne i de tidlige idéfaser er der fra starten
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fokus på at ideerne udvikles i relation til strategien og de beskrevne temaer i
handlingsplanen. Og der arbejdes systematisk på at samle aktørerne om at
udarbejde få fælles projektideer, som har tilstrækkelig tyngde til at skabe
synlighed og resultater. På den måde, bliver de bedste projektideer fokuseret
endnu mere i projektudviklingsfasen.
Fremdrift
Der er endvidere skærpet fokus på, at alle aktiviteter bliver sat i gang til tiden.
Derfor er der sat en 6 måneders frist for, hvor lang tid et projekt må bruge på
at gå i gang efter Vækstforum har givet en bevilling. Ligeledes skal godkendte
projektideer udvikles og indsendes som en endelig ansøgning senest 6
måneder efter Forberedelsessekretariatet har godkendt projektidéen.
Økonomi
Vækstforum afsatte på mødet 24. november 2010 midler til gennemførelse af
opfølgningsopgaven i strategiperioden. Indstillingen blev godkendt af
Regionsrådet 2. december 2010. Evaluering af de fem samarbejdskontrakter
tænkes igangsat jf. indstilling i tilskudssagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 3
Tages til efterretning med bemærkning om, at der også sættes fokus på
opfølgning på vækst i beskæftigelse og kompetenceudvikling.

Peter Terman Petersen, Anette Ilsøe, Jan Schmidt, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Oversigt over overvågningsværktøjer
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4. Partnerskabsaftalen: fokus på kapital
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1167921

Resume
Der gives en kort status for prioriterede indsatser i Vækstforum Sjællands
partnerskabsaftale med Regeringen. På mødet vil der være oplæg om de
foreløbige resultater for arbejdet med at afdække behovet for risikovillig
kapital i Region Sjælland.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland og Regeringen har den 14. oktober 2010 indgået en
regional partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Aftalens
indsatsområder vil blive udmøntet i regi af Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplaner, og i samspil med Vækstforums
samarbejdspartnere i regionen og relevante statslige parter.
Der gives her en status for udvalgte dele af partnerskabsaftalen:
• Initiativ 10: Forstærket regional indsats for risikovillig kapital til
vækstvirksomheder
• Femern Bælt Vækststrategi
• Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder
• Teknologiudvikling på energiområdet
Forstærket regional indsats for risikovillig kapital til vækstvirksomheder
Initiativet kort: Vækstforums delegation på mødet den 14. oktober 2010 med
ministrene tilkendegav klart, at der er behov for yderligere risikovillig kapital i
Region Sjælland, og at der er en forventning om, at staten understøtter
tilførslen af yderligere midler. Konklusionen på mødet blev, at Vækstfonden,
Vækstforum Sjælland, CAT og Væksthus Sjælland i fællesskab udarbejder en
analyse af behovet for risikovillig kapital i Region Sjælland og herunder hvilke
redskaber, der bedst kan bringes i anvendelse.
Status: Parterne er i fællesskab ved at udarbejde analysen. Arbejdsgruppen
deltager på Vækstforums møde den 10. februar 2011 hvor en repræsentant fra
Vækstfonden vil fremlægge de foreløbige resultater fra analysen.
Femern Bælt Vækststrategi
Initiativet kort: Der skal udarbejdes en strategi for udnyttelse af
vækstpotentialet samt en investeringsanalyse i forbindelse med den
kommende Femern Bælt-forbindelse. Opgaven skal varetages i et østdansk
sekretariat med statslig, regional og kommunal deltagelse. Geografisk kan
strategien f.eks. tage afsæt i det eksisterende STRING-samarbejde mellem
Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Slesvig-Holsten og
Hamborg. Region Syddanmark er ligeledes en interesseret samarbejdspartner.
Status: Økonomi- og Erhvervsministeriet vil nedsætte det fælles østdanske
sekretariat. Vækstforums strategiske handlingsplan for Femern Bælt, som

- 11 -

fremlægges til vedtagelse i særskilt punkt i denne dagsorden, udgør grundlaget
for, at regionen er parat til at indgå i samarbejdet i den større geografi.
Styrket uddannelsesindsats i regionens yderområder
Initiativet kort: Parterne vil i fællesskab, med afsæt i Regeringens kommende
forslag til ny institutionslovgivning på ungdomsuddannelsesområdet, afprøve
og udvikle modeller for uddannelsescampusser og samarbejde på tværs af
uddannelsesinstitutioner og -sektorer i Region Sjælland. Målet er, at
uddannelsesinstitutionerne, særligt i yderområderne, skal igangsætte
initiativer, der kan bidrage til at sikre uddannelsesdækningen i
yderområderne.
Status: Mulighederne for at etablere et uddannelsescampus i Nakskov drøftes
med Lolland kommune og andre relevante parter. Samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner om at sikre uddannelsesdækning i yderområderne
kan bl.a. iværksættes i regi af Vækstforum Sjællands
erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 og Region Sjællands kommende
uddannelses- og kompetencestrategi ”Kompetenceparat 2020”.
Arbejdet med Kompetenceparat 2020 vil i 2011 fokusere på at samle partnerne
om den fælles strategi og formulere nødvendige indsatser. Arbejdet
igangsættes med et topmøde i foråret, hvor alle relevante parter inviteres til at
drøfte udfordringer og løsninger. Vækstforums og Regionsrådets fælles tema i
2011 om udannelse og kompetenceudvikling kan være med til at understøtte
iværksættelsen af aktiviteter, herunder campus. Temaet gennemføres efter
sommer med et projektseminar den 13. september 2010 og efterfølgende
behandling af idéer.
Teknologiudvikling på energiområdet
Initiativet kort: Parterne ønsker at sætte fokus på udviklingen af nye grønne
teknologier, der kan bidrage til at gøre Danmark til et grønt testlaboratorium.
Der nævnes bl.a. Lollands arbejde med teknologiudvikling på energiområdet,
etablering af et nationalt symbiosecenter i Kalundborg samt
uddannelsesudvikling og opkvalificering med henblik på
energieffektiviseringer.
Status: Vækstforum vedtog på mødet den 24. november 2010 at medfinansiere
etableringen af det regionale symbiosesekretariat i Kalundborg. Derudover
bevilgedes midler til ”Risø Park”, ”PowerLab DK” og ”Green Lab for
brændselsceller og brint”. Yderligere initiativer ventes igangsat i regi af
handlingsplanens tema ”Region Sjælland – Det grønne laboratorium”, som
gennemføres sammen med Regionsrådets tema ”En grøn og energirigtig
Region Sjælland”. Der er projektseminar den 24. maj 2010 og efterfølgende
behandling af idéer.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. behovet for risikovillig kapital i regionen drøftes på baggrund af
oplægget fra analysegruppen
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2. orienteringen om status for fyrtårnene tages til efterretning
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 4
Behovet for risikovillig kapital i regionen blev drøftet og der blev truffet
følgende beslutninger:
• der igangsættes en formidlingsindsats overfor banker og virksomheder
for at udbrede de forskellige låneprodukter. Det sker ved, at
Vækstforum indbyder relevante aktører, herunder Vækstfonden,
Væksthuset, Finansrådet, CAT, repræsentanter for lokale banker til
fælles møde mhp. at igangsætte indsatsen.
•

der arbejdes på at etablere en investeringsfond. Vækstforum inviterer
relevante parter, herunder Vækstfonden, CAT, banker og andre mulige
investorer til nærmere drøftelse.

•

arbejdsgruppen får til opgave at undersøge virksomhedsmålgruppen
nærmere mhp. at afdække det præcise potentiale for en ”nordjysk”
fondsløsning. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til
100.000 kr. til køb af data.

Punkt 2 taget til efterretning

Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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5. Strategi og handlingsplan for turisme i
Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1168929

Resume
Udkastet til Turismestrategi har været sendt i en bred høring frem til den 14.
januar 2011. I alt er der indkommet 45 høringssvar. På baggrund af
høringssvarene er der udarbejdet en Hvidbog og et revideret udkast til
strategi. Der er endvidere udarbejdet et udkast til handlingsplan for
implementering af turismestrategien.
Sagsfremstilling
Vækstforum vil skabe vækst og udvikling i regionens erhverv. Inden for
turismeområdet er der et vækstpotentiale. Det potentiale bliver med
turismestrategien og handlingsplanen udnyttet. Turismestrategien sætter
rammerne for, hvordan de overordnede målsætninger kan nås.
I turismestrategien er der sat fokus på handlinger indenfor de tre
indsatsområder: Værdikædeudvikling, Udvikling af oplevelsesattraktioner og
Udvikling af attraktive lokaliteter. Som særlige fyrtårne i indsatsen er
fødevarer og kulturhistorie valgt. Med disse to fyrtårne bygger indsatsen på
regionale styrkepositioner, som har potentiale for at give regionen en særegen
turismeprofil. Fyrtårnene for indsatsen skal spille sammen indbyrdes og med
regionens samlede turismeprodukt.
De fysiske potentialer, regionen har til rådighed, skal udnyttes. Det drejer sig
bl.a. om de børnevenlige strande, de mange sommerhuse, nærheden til
København samt bygningen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Desuden
vil de erhvervsmæssige styrkepositioner indenfor især fødevarer og cleantech
blive udnyttet til at skabe vækst indenfor turismeområdet.
Høring af turismestrategien
Vækstforum besluttede på mødet den 24. november 2010 at sende udkastet til
turismestrategi i en bred høring. Strategien har været i høring frem til den 14.
januar 2011. Der er i alt indkommet 45 høringssvar. Administrationen har i
høringsperioden deltaget i et medlemsmøde for HORESTA.
Administrationen har udarbejdet vedlagte hvidbog, hvori indholdet af
høringssvarene og vurderingen af dem fremgår. Desuden er en samling af alle
høringssvarene vedlagt.
De modtagne høringssvar er generelt positive overfor udkastet.
Høringssvarene giver samlet set udtryk for opbakning til Vækstforums initiativ
til en turismestrategi. Parterne har peget på, at målene virker for ambitiøse og
at der er behov for yderligere konkretisering i handlingsplaner.
Udover en generel positiv tilbagemelding og opbakning til det udarbejdede
udkast har en række høringsparter konkrete bemærkninger til forskellige
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emner. Disse fremgår af hvidbogen og en række af de konkrete forslag til
handling er medtaget i handlingsplanen.
Revidering af strategien på baggrund af høringen
På baggrund af de i hvidbogen foreslåede justeringer, er målene blevet
nedjusteret. Der er udarbejdet et afsnit, som sætter rammerne for strategien
og kapitel 4 og 5 er blevet gennemskrevet, så strategien nu fremstår som
Vækstforums egen strategi. Den justerede strategi er vedlagt.
Handlingsplan for implementering af turismestrategien
På mødet den 24. november 2010 besluttede Vækstforum at udarbejde en
handlingsplan for implementering af turismestrategien. Sammen med
turismestrategien er derfor vedlagt en handlingsplan.
Handlingsplanen skal hjælpe til at vise retningen for typer af handlinger,
således at målene kan nås. Den skal samtidig invitere til samarbejde om
indsatsen. Det er et inspirationskatalog, hvor aktørerne får rig mulighed for at
byde ind. I handlingsplanen kan der således søges inspiration til
turismeprojekter, som kan være med til at opfylde turismestrategiens mål.
Ligeledes kan der søges inspiration til gode og vigtige samarbejdspartnere.
Hvis målsætningerne skal nås, kræver det, at alle arbejder i samme retning.
Derfor lægges der med handlingsplanen op til dialog på alle fronter. Både med
kommunerne, turismeerhvervet, andre regioner og statslige institutioner.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Østdansk Turismes rolle som regional
operatør defineres i årlige handlingsplaner jævnfør den indgåede
samarbejdskontrakt. Aktiviteterne i handlingsplanen iværksættes i samarbejde
mellem de relevante aktører.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum drøfter det reviderede strategiudkast på baggrund af
høringen og vedtager ”Strategi for turisme i Region Sjælland”
2. Vækstforum drøfter og godkender udkast til ”Handlingsplan for
implementering af strategi for turisme i Region Sjælland”
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 5
"Strategi for turisme i Region Sjælland" blev drøftet med en række
bemærkninger. Strategiudkastet godkendes, idet at afsnit om at kommunerne
skal udpege 5 attraktioner skal fjernes fra strategien: Side 9 2. afsnit, 2.
sætning slettes. Det understreges at implementering skal ske i samarbejde
med alle interessenter.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 5:
- Hvidbog til turismestrategien_vækstforum
- Høringssvar Turismestrategi
- Revideret turismestrategi
- Udkast til handlingsplan for implementering af turismestrategien
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6. Strategisk handlingsplan for Femern Bælt
indsatsen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1085987

Resume
Vækstforum vil udnytte etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt
til gavn for udviklingen af erhvervslivet i Region Sjælland. På denne
baggrund præsenteres udkast til Vækstforums strategiske handlingsplan for
Femern Bælt indsatsen gældende for perioden 2011- 2014.
Sagsfremstilling
Vedlagt er udkast til Vækstforums strategiske handlingsplan for Femern Bælt.
Den strategiske handlingsplan sigter på at skabe vækst, beskæftigelse og
erhvervsudvikling. Handlingsplanen omhandler en række aspekter i Femern
Bælt indsatsen, som har direkte relation til regional erhvervsudvikling og
dermed Vækstforums arbejdsfelt.
Den strategiske handlingsplan for Femern Bælt er en fireårig plan. Den skal
sikre en sammenhængende og prioriteret indsats, så regionens muligheder
varetages mest hensigtsmæssigt og effektfuldt. Planen er fleksibel og justerbar
for at kunne understøtte den udvikling, som regionen vil stå over for nu og i
fremtiden. Handlingsplanen skal således afspejle en regional parathed til
udvikling i Femern Bælt regionen.
Handlingsplanen for Femern Bælt tager udgangspunkt i Vækstforum
Sjællands erhvervsudviklingsstrategi for 2011-2014 med tilhørende
handlingsplan. Den strategiske handlingsplan skal bidrage til at realisere
erhvervsudviklingsstrategiens mål for øget vækst og beskæftigelse i Region
Sjælland. Handlingsplanen skal også ses i sammenhæng med Vækstforums
Partnerskabsaftale med regeringen om udarbejdelse af en Femern Bælt
Vækststrategi. Denne vækststrategi ventes formuleret i første halvår af 2011.
Den strategiske handlingsplan bliver således Vækstforum Sjællands bud på,
hvilke temaer Vækstforum ønsker prioriteret i den fremtidige indsats omkring
Femern Bælt.
Udkastet til Vækstforums strategiske handlingsplan har været drøftet med
Femern Belt Development for at sikre, at der opnås så stor synergi mellem
Vækstforums og Femern Belt Developments arbejde som muligt. Aktiviteterne
i handlingsplanen er tænkt gennemført i et samarbejde mellem en række
aktører i og udenfor regionen, herunder Femern Belt Development.
Aktiviteterne i handlingsplanen er samlet under fire temaer:
• Uddannelsesområdet og kompetenceudvikling
• Transport og logistik
• Erhvervsudvikling og lokalisering
• Turisme
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Under hvert tema i den strategiske handlingsplan er der beskrevet en række
målsætninger, og i den tilhørende implementeringsplan (vedlagt) er der
beskrevet en række konkrete tiltag inden for de fire temaer, som skal
iværksættes.
I relation til temaet om uddannelse og kompetenceudvikling skal der blandt
andet gøres en særlig indsats for udvikling af de erhvervsrettede uddannelser i
regionen. Det skal være med til at styrke arbejdstagere og virksomhederne i at
agere i den nye Femern Bælt region. Der skal blandt andet satses på
videregående uddannelsesforløb på diplom/bachelor/masterniveau for ledere
og mellemledere i virksomheder i Region Sjælland, der tager sigte på at gøre
virksomhederne i stand til at udnytte potentialer i Femern Bælt projektet og
øvrige større anlægsprojekter i de kommende år, og som kan medvirke til at
fremme internationaliseringen af regionens virksomheder.
På transport og logistikområdet skal der udarbejdes en handlingsplan for
logistikcentre i Region Sjælland, herunder etablering af et nyt intermodalt
transportknudepunkt for gods på Sjælland langs transportkorridoren Køge Rødby. Intermodale transportløsninger betyder, at man kan kombinere
varetransport mellem lastbil, tog og skib. Handlingsplanen for logistikcentre
skal fremme klimavenlig transport i regionen, herunder angive initiativer for
at fremme grønne logistikløsninger og udvikling af grønne transportkorridorer
med det formål at realisere Vækstforums strategi om 20% CO2-reduktion i
erhvervslivets udledninger inden 2015.
Vækstforum vil, i samarbejde med Femern Belt Development, arbejde for at
flest mulige produktionssteder i forbindelse med anlægsarbejdet af den
faste forbindelse placeres i Region Sjælland. Samtidig ønsker Vækstforum,
at flest mulige virksomheder med beliggenhed i Region Sjælland får
entrepriser i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse.
Vækstforum vil gennemføre en analyse, der skal belyse spørgsmål med
væsentlig betydning for investeringsfremmeindsatsen og
erhvervsudviklingsindsatsen i Region Sjælland. Analysen skal fx se på
hvilke segmenter (industrier og geografier), der vil øge investeringerne,
hvilke segmenter der vil søge aktiviteter i hvilke faser af forbindelsens
etablering, hvornår investeringsaktiviteten forventes at stige, – og hvor
investeringerne muligvis vil blive lokaliseret.
Temaet turisme har tæt sammenhæng til Vækstforums turismestrategi, som er
ved at blive formuleret og Vækstforums indsats vil fremover primært ske
gennem Østdansk Turisme.
Vækstforums strategiske handlingsplan for Femern Bælt skal være tilpas
fleksibel og justerbar til at kunne understøtte den fremtidige udvikling. Derfor
foreslås det, at Vækstforum midtvejs i strategiperioden tager handlingsplanen
op til drøftelse.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser. Aktiviteterne i handlingsplanen
iværksættes i samarbejde mellem de relevante aktører.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum vedtager den strategiske
handlingsplan for Femern Bælt indsatsen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 6
"Den strategiske handlingsplan for Femern Bælt indsatsen" vedtages, idet det
bemærkes at, der skal sikres en koordinering af de igangsatte aktiviteter på
uddannelsesområdet med udgangspunkt i en drøftelse mellem Femern Belt
Development og uddannelsesinstitutionerne. I 2012 vil strategien blive taget
op til ny drøftelse. På kommende møde inviteres Lolland kommunes direktør
til at orientere om lokale initiativer omkring Fermernbælt.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Strategisk handlingsplan
- Implementeringsplan
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7. Tema "Markedsdrevne klynger"
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1171646

Resume
Der er til temaet ”Markedsdrevne klynger” indkommet fire idéer og to
småprojekter inden for fødevarer. Der er samlet søgt for 24.223.874 kr.
under temaet, heraf 9.230.000 kr. regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Temaet ”Markedsdrevne klynger” er Vækstforums 1. tema i 2011 under
handlingsplan 2011-12. Under temaet skal den regionale fødevaresatsning
iværksættes. Et større strategisk fødevareprojekt på tværs af centrale aktører
søges iværksat som en central del af den regionale fødevaresatsning.
Fødevareprojektet er indkommet som en af idéerne under temaet. Der ansøges
om samlet 9.230.000 kr. fra regionale erhvervsudviklingsmidler, 3.573.874 kr.
fra socialfonden, mål 2 og 11.420.000 kr. fra regionalfonden, mål 2 under
temaet. Derudover er der kommet yderligere 3 idéer:
- Symbiosen – en prototype på fremtidens produktion
- Eksportcentret
- Maritimt Vækstprogram Storebælt
Forberedelsessekretariatet behandlede den 12. januar 2011 de fire idéer og de
to småprojekter relateret til temaet ”Markedsdrevne klynger” på følgende
måde:
Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland – unikke oplevelser
baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed: Dette er det strategiske
fødevareprojekt, udviklet som et centralt element i den regionale
fødevaresatsning. Ideen er godkendt med en række bemærkninger og
prioriteres. Den disponerede ramme på 3 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler reserveres hertil. Idéen er modtaget som ansøgning,
se dagsordenspunktet vedrørende tilskudssager.
Symbiosen – en prototype på fremtidens produktion (den grønne
fødevareklynge): Ideen skal bearbejdes betydeligt før fremsendelse af
ansøgning. Projektet kan ikke støttes med regionale erhvervsudviklingsmidler
men kan gøres støtteberettiget under mål 2.
Eksportcentret: Godkendt idé som i højere grad har relation til næste tema.
Der reserveres ikke midler, da ideen bør vurderes i forhold til næste tema.
Ideen er modtaget som ansøgning om medfinansiering til Fornyelsesfonden,
se dagsordenspunktet vedrørende tilskudssager.
Maritimt Vækstprogram Storebælt: Afslag på det foreliggende grundlag. Der er
dog interessante perspektiver i projektet. Der knyttes en række krav til evt.
fremsendelse af fornyet idé/ansøgning til Vækstforum.
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Småprojekterne ”Økologisk Oplevelses Innovation” og ”Københavns
køkkenhave – egnsspecialiteter fra Region Sjælland. Regional vækst med lokal
forankring”: Godkendte med opfordring til samspil med det store
fødevareprojekt. Ansøgningerne behandles i dagsordenspunktet vedrørende
tilskudssager.
Igangsættelse af Vækstforums fødevaresatsning
Vækstforum har med Erhvervsudviklingsstrategien 2011 – 14 og 1. tema i
handlingsplanen for 2011 - 12 ”Markedsdrevne klynger” igangsat den regionale
fødevaresatsning. Formålet med satsningen er at styrke fødevareerhvervet i
Region Sjælland. Fødevareindsatsen skal agere på udviklingspotentialer og
trends inden for fødevareområdet. Målet er at styrke fødevareerhvervet i hele
værdikæden samt at udvikle en klar fødevareprofil for hele regionen, som
sikrer synlighed, øget efterspørgsel og kompetenceudvikling. Som centrale
elementer i fødevaresatsningen igangsættes med det aktuelle møde:
• det centrale regionale fødevareprojekt
• realiseringen af reservationen til MADX
• bevilling til Grønt Center med henblik på at videreudvikle
fødevareplatformen
Fødevaresatsningen bygger endvidere på Vækstforums hidtidige
fødevareinitiativer. Se vedlagte bilag. Aktiviteterne retter sig mod:
• Virksomhedsudvikling indenfor fødevarebranchen
• Udvikling af regionale fødevarer og kompetencer
• Mad til mange
• Akvakultur
• Interregionale samarbejder vedrørende fødevareerhvervet
Indsatsen er bygget op omkring det strategiske regionale fødevareprojekt, og
enkeltstående ansøgte småprojekter er vurderet i sammenhæng med
fødevareprojektet og den øvrige indsats under fødevaresatsningen.
Der er og vil fremover være behov for at koordinere aktiviteterne, så de
supplerer hinanden indenfor den samlede satsning. Dette er en væsentlig
opgave, som skal løses af den ressource, der stilles til rådighed i forbindelse
med udmøntningen af reservationen til MADX. Se notatet til
dagsordenspunktet vedr. tilskudssager.
Jf. planen for synlighed i 2011 foreslås det, at der udarbejdes en pjece, som
informerer om Vækstforums fødevaresatsning og giver et overblik over
aktiviteterne. Formålene er at højne viden om regionale aktiviteter på
fødevareområdet, øget grundlag for samarbejde mellem relevante aktører og
understøtte opbygningen af en regional fødevareprofil.
Der er i forbindelse med forberedelsen af fødevareprojektet etableret dialog
med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeriet ser positivt
på, at regionen iværksætter en samlet fødevaresatsning. Drøftelserne går både
på mulighederne for samspil mellem den regionale satsning og det kommende
MADX, og på muligheder for at landdistriktsmidler og midler under Grøn
Vækst kan spille sammen med de regionale midler om at løfte satsningen.
Økonomi
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Der er afsat 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til temaet.
Midlerne reserveres til fødevareprojektet.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 7
Tiltrådt
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- bilag tema "markedsdrevne klynger"
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8. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1168310

Resume
Der er udarbejdet økonomioversigt for de regionale midler og mål 2 midlerne
inkl. indstillinger til dette møde. I 2011 er der samlet 73 mio. kr. til
erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf skal 8 mio. kr. rammesættes af
Regionsrådet. Mål 2-midlerne er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden
og Regionalfonden, med angivelse af de tilbageværende ikke disponerede
eller budgetterede tilskudsmidler af finansieringsrammerne for 2007-2013.
Sagsfremstilling
De regionale erhvervsudviklingsmidler
I 2011 er der i alt 73 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf skal 8 mio.
rammesættes af Regionsrådet. Regionsrådet forventes at træffe beslutning
herom den 3. februar 2011. Udviklingsudvalget har den 12. januar 2011
besluttet at indstille til Forretningsudvalget og Regionsrådet, at bevillingen på
8 mio. kr. til indstillinger fra Vækstforum anvendes til aktiviteter med
umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder og
arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder, fortrinsvis inden for en grøn og
energirigtig region.
I 2011 er 3,1 mio. kr. endnu ikke disponeret til igangværende eller kommende
aktiviteter. Derfor skal nye bevillinger i hovedtræk findes under budgetterede
midler til de fire temaer samt ekstrabevillingen på 8 mio. kr. Der er reserveret
12 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. til hvert af de fire temaer i handlingsplanen i
2011.
Til dette møde indstilles det, at der i alt bevilliges 6.953.800 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011. Heraf 3 mio. kr. fra den afsatte
ramme til temaet og ca. 800.000 fra de af Regionsrådet rammesatte midler.
Der indstilles således ca. 3 mio. kr. mindre end ansøgt. Dette er resultatet af en
prioritering foretaget af Forberedelsessekretariatet med henblik på at fokusere
indsatsen og ikke at overskride den resterende ramme.
De resterende tre temaer i 2011 gennemføres parallelt med tilsvarende temaer,
som afholdes af Regionsrådet. Hertil er der afsat 3 mio. fra de regionale
udviklingsmidler per tema. Disse midler disponeres af Regionsrådet. Der er
mulighed for at igangsætte tværgående initiativer under hvert tema.
Mål 2 midler 2011-2013
Der er i de danske mål 2 programmer i indeværende strukturfondsperiode (år
2007-2013) afsat 267,6 mio. kr. under regionalfonden og 267,6 mio. kr. under
socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Frem til dette møde er der bevilget 163.763.948 kr. vedr. regionalfonden og
127.649.929 kr. vedr. socialfonden. Desuden indstilles i det aktuelle møde
22.271.396 kr. fra regionalfonden og 48.238.724 mio. kr. fra socialfonden til
bevilling. Det indstilles i det aktuelle møde, at der tilbageføres 18.129.637 kr.

- 23 -

til regionalfonden. Der resterer på den baggrund 63.423.799 kr. i
regionalfonden og 89.745.549 kr. i socialfonden som skal anvendes i den
resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 8
Tiltrådt.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen og Henrik Holmer deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Økonomioversigt
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9. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1167811

Resume
Dette er samlesagen vedr. tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller mål 2 socialfonden eller
regionalfonden. Der behandles i alt 23 ansøgninger. De enkelte ansøgninger
præsenteres i grupper vedr. kontrakter, gennemførte idéindkaldelser,
småprojektpulje, medfinansiering til nationale fonde og øvrige.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 23 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
•
•
•
•
•

fem sager/ansøgninger vedr. igangsættelse af Vækstforums
fødevaresatsning
en ansøgning på baggrund af godkendte ideer fra tidligere
idéindkaldelser
to ansøgninger til puljen for små projekter
fire Ansøgninger til medfinansiering af nationale puljer
12 øvrige ansøgninger

Der er til dette møde modtaget flere ansøgninger, der følger i kølvandet på
lukningen af Vestas i Nakskov. Det drejer sig om et uddannelsesprojekt fra
CELF og en ansøgning til Fornyelsesfonden. Dertil kan nævnes en analyse,
som grundlag for Vækstplan Lolland, som er igangsat på baggrund af skriftlig
høring i Vækstforum.
Sager/ansøgninger vedr. igangsættelse af Vækstforums
fødevaresatsning:
Der er denne gang specifikt fokus på igangsættelse af Vækstforums
fødevaresatsning. I denne gruppe indgår udmøntning af reservation vedr.
MADX, kontraktforslag fra Grønt Center, ansøgning vedr. fødevareprojekt og 2
ansøgninger til puljen for små projekter.
Forberedelsessekretariatet har i sit møde 26. januar 2011 besluttet at bede de
berørte ansøgere vurdere, i hvilket omfang de to småprojekter ”Økologisk
oplevelsesinnovation” og ”Københavns Københavns køkkenhave…” kan
indarbejdes som aktivitetsområder i ”Fødevareprojektet om mad og måltider i
Region Sjælland”. Tilbagemeldingen fra ansøgerne har efterfølgende været, at
”Økologisk oplevelsesinnovation” med nogen besparelse kan indarbejdes som
et selvstændigt aktivitetsområde i fødevareprojektet. Dialogen vedr.
”Københavns Køkkenhave…” er ikke afsluttet, men både fødevareprojektet og
køkkenhaven har tidligere vist interesse for hinandens aktiviteter.
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1. Regional medarbejder i MADX
Vækstforum reserverede på mødet den 24. november 2011 1,5 mio. kr. til
en stilling i den regionale fødevaresatsning, hvoraf halvdelen målrettes til
regional forankring af MADX. Med placering af MADX i Roskilde, skal
reservationen udmøntes. Administrationen har udarbejdet vedlagte
forslag til realisering af reservationen. Forslaget er udarbejdet efter dialog
med fødevareprojektet og Fødevareministeriet.
Fødevareministeriet har tilkendegivet interesse et i samarbejde mellem
regionen og den kommende bestyrelse for MadX om: ”at bevillingen på 1,5
mio. kr. fra Region Sjælland til MADX udmøntes i form af en
deltidsmedarbejder over en årrække placeret i MADX. Medarbejderens
overordnede rolle er dels at sikre en effektiv koordinering af MADX’s
aktiviteter med øvrige indsatser iværksat i regionen, styrke synergien
mellem de forskellige områder og indsatser samt inddrage og skabe
sammenhæng med øvrige regioners fødevaresatsninger. Den præcise
stillingsbeskrivelse samt ønskede medarbejderkompetencer fastsættes i
samarbejde mellem regionen og den kommende bestyrelse for MADX.”
Fødevareministeriet har samtidig tilkendegivet, at ”MADX støtter op om
og tager del i den regionale fødevaresatsning. Det nærmere samarbejde
heromkring vil en kommende bestyrelse og direktør for MADX tage stilling
til.”
2. Kontrakt med Grønt Center
Grønt Center har fremsendt udkast til en revideret kontrakt mellem
Vækstforum Sjælland og Grønt Center. Formålet med kontrakten er at
bidrage til Vækstforums landbrug/fødevaresatsning med Grønt Centers
kompetencer og faciliteter og med den etablerede fødevareplatform som en
integreret del. Der søges om 13,5 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Kontraktperioden er 2011-2014.
Vækstforums nuværende kontrakt med Grønt Center udløber med
udgangen af 2011. Projektperioden for fødevareplatformen udløber ultimo
maj 2011. Grønt Center har valgt at indsende kontraktforslaget nu dels
med henblik på kontinuitet i fødevareplatformen, dels med henblik på
allerede i 2011 at justere kontraktsamarbejdet i forhold til målene i
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014.
Det vurderes at behandling af ny udviklingskonkrakt med Grønt Center
bør udskydes til Vækstforums møde i september 2011, hvor de øvrige
samarbejdskontrakter skal behandles. For at sikre de nuværende og
kommende aktiviteter i den regionale fødevareplatform, bør der ydes et
tilskud på 1 mio. kr. til Grønt Center til videreførelse af
Fødevareplatformen i 2011.
3. Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland – unikke
oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed
RUC, Uddannelsescentret i Roskilde og Grønt Center søger midler til
projektet ”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland…”.
Projektet har til formål at skabe en erhvervsmæssig styrkeposition for
regionens fødevareerhverv i samspillet mellem erhverv, vidensinstitutioner
og uddannelsesinstitutioner og give kompetenceløft for ansatte i
fødevareerhvervet. Projektets forventede effekter er at skabe vækst gennem
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innovation på tværs af værdikæder og gennem branding af regionens
højkvalitetsfødevarer og fødevareoplevelser. Der søges om 3 mio. kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler, 9.420.000 kr. fra Regionalfonden,
Mål 2 og 5.246.461 fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
29.332.921 kr. Projektperioden er 1. maj 2011 – 1. maj 2014.
Projektet er udsprunget af 3 tidligere indsendte ansøgninger under
idéindkaldelsen ”Øget vækst og værdi i regionens virksomheder” i 2010,
hvor RUC, Uddannelsescentret i Roskilde og Grønt Center indsendte hver
deres idé om et fødevareprojekt. De tre idéholdere blev bedt om at forme ét
regionalt fødevareprojekt, som kunne indgå som centralt element under
den regionale fødevaresatsning.
Ud over ansøgerkredsen indgår følgende i partnerskab omkring projektet:
Fødevareplatformen, University Collage Sjælland, VIFFOS og dertil
eksterne leverandører så som Teknologisk Institut, Østdansk Turisme,
Roskilde Festival, Roskilde Dyreskue, Landbrug og Fødevarer, Agrotech,
MadX samt virksomheder som INCO, Symbiosen, Kram Madservice m.fl.
Der er dialog med projektansøgerne om at afklare de eksakte finansielle
snitflader mellem de regionale midler, regionalfonden og socialfonden. Der
har endvidere været dialog med Fødevareministeriet om evt.
medfinansiering af aktiviteter i projektet fra landdistriktsmidlerne. Den
fælles vurdering er, at der er basis for medfinansiering i senere faser af
projektet, hvor aktiviteterne ligger indenfor rammerne for
landdistriktsmidlerne. På baggrund af dialogen med projektansøgerne kan
det blive nødvendigt at justere de ansøgte beløb.
4. Økologisk Oplevelsesinnovation
Roskilde Universitet, RUC, søger midler til projektet ”Økologisk Oplevelses
Innovation”. Projektet har til formål at oplevelsesudvikle Sjællands
økologiske fødevaresektor. Projektets forventede effekter er en vifte af
meget konkrete oplevelsesprodukter med tilhørende fortællinger. Der
søges om 285.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektets samlede budget er 571.000 kr. Projektperioden er 1. april 2011 –
1. april 2012.
På baggrund af Forberedelsessekretariatets anmodning om en vurdering
fra ansøgerne af, i hvilket omfang projektet kan indarbejdes i
”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”, har ansøgerne
efterfølgende meldt tilbage, at ”Økologisk oplevelsesinnovation” kan
indarbejdes som et selvstændigt aktivitetsområde i fødevareprojektet. I
forhold til den fremsendte ansøgning forventes en besparelse på 135.000
kr. Der ansøges på det grundlag om 150.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
5. Københavns Køkkenhave
Kultivator i samarbejde med Vordingborg Udviklingsselskab søger midler
til projektet ”Københavns køkkenhave – egnsspecialiteter fra Region
Sjælland: Regional vækst med lokal forankring”. Projektet har til formål at
skabe regional vækst på fødevareområdet ved at støtte op om
mikrovirksomheder. Projektets forventede effekter er gennem udbredelse
af Kultivators samarbejdsmodel at øge klyngedannelse af
mikrovirksomheder og tilslutning til www.lokalefødevarer.dk. Der søges
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om 250.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets
samlede budget er 500.000 kr. Projektet forløber over et år.
Ansøgninger på baggrund af godkendte ideer fra tidligere afholdte
idéindkaldelser:
Ansøgninger i denne gruppe er udarbejdet på baggrund af tidligere indsendte
og godkendte ideer under idéindkaldelser afholdt af Vækstforum.
6. Mobil-læsning
Alexandra Instituttet A/S søger midler til projektet ”Mobil-læsning”.
Projektet har til formål at afprøve og dokumentere effekten af
mobiltelefoner understøttelse af læsning hos personer med oplevede
læsevanskeligheder. Projektets forventede effekter er at personer med
oplevede læsevanskeligheder får øget mulighed for at fungere på
arbejdsmarkedet. Der søges om 2.485.387 kr. fra Socialfonden,
Mål 2. Projektets samlede budget er 4.970.923 kr. Projektperioden er 1.
marts 2011 til 28. februar 2013.
Projektet er et resultat af idéindkaldelsen ”Sundhed på tværs” som blev
afholdt samtidig med Vækstforums ”Kommerciel udnyttelse af viden og
kompetencer i sundhedssektoren” d. 2. september 2010. Projektet er d. 22.
november 2010, af Region Sjællands forretningsudvalg, bevilget 900.000
kr. Beløbet er bevilget fra de regionale udviklingsmidler, puljen til
”Sundhed på tværs”.
Ansøgninger til puljen for små projekter:
Der kan ansøges om max. 300.000 kr. til projekter på et samlet budget på
max. 600.000 kr. Ansøgningerne skal leve op til samme krav som større
ansøgninger. De kan dog have et mere lokalt sigte og behøver ikke relatere sig
til en idéindkaldelse. Der er indsendt to ansøgninger, som ikke har relation til
det aktuelle tema vedr. fødevaresatsningen.
7. Middelaldercenterets udvikling
Middelaldercenteret søger midler til projektet ”Middelaldercenterets
udviklingsplaner”. Projektet har til formål at fremtidssikre
Middelaldercenteret som museumsattraktion. Projektets forventede
effekter er at idé- og udviklingsarbejdet er sammenskrevet og klar til
præsentation for mulige fonde og lokale støtter. Der søges om 300.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er
600.000 kr. Projektperioden er 1. marts 2011 – januar 2012.
8. Fab Lab Sjælland
Næstved Kommune, Center for Strategi og Udvikling søger midler til
projektet ”Fab Lab Sjælland”. Projektet har til formål at undersøge og
opbygge et første fundament for etableringen af et Fab Lab – et innovativt
lokalmiljø, hvor idéer kan afprøves omgående - i Næstved/Region
Sjælland. Projektets forventede effekter er en plan for organisering og
etablering af Fab Lab i Næstved/Region Sjælland. Der søges om 43.800 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er
87.600 kr. Projektperioden er 10.februar – 5. maj 2011.
Ansøgninger om medfinansiering af nationale puljer:

- 28 -

Der er fremsendt fire ansøgninger til Vækstforum, hvor ansøger parallelt søger
en stor del af deres finansiering hos de to nationale puljer, Fornyelsesfonden
og Green Labs DK. Begge puljer har et eksplicit krav om, at ansøgere også skal
have regional støtte. Projekterne skal derfor behandles på dette møde, da der
er behov regionale tilkendelser om medfinansiering i henhold aktuelle
nationale indkaldelser/frister. Projekterne søger tilsammen 4.304.024 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler og 13,1 mio. kr. fra Regionalfonden, mål
2. Med en samlet ansøgt beløb til de nationale puljer på 45.894.204 kr., vil
projekterne være med til at understøtte Vækstforums målsætning om at få
gearet flere midler fra nationale programmer.
9. Etablering af Fuel Cells and Hydrogen (FCH) testcenter (Green Labs
DK)
Forskningscenter Risø, Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, søger
midler til projekt, ”Etablering af Fuel Cells and Hydrogen (FCH)
testcenter”. Projektet har til formål at etablere et test- og
demonstrationscenter for brændselsceller på Forskningscenter Risø.
Centret skal sikre den nyeste forskning og udvikling indenfor
brændselscelleteknologi og giver mulighed for at virksomheder kan teste
og afprøve nye produkter og teknologier indenfor brint og brændselsceller.
Vækstforum godkendte den 24. november en foreløbig ansøgning og
reserverede 13.100.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, ud af et samlet
forventet delbudget på ca. 27.000.000 kr. i relation til Vækstforum
Sjælland. Risø har desuden ansøgt den statslige pulje GreenLabs DK om et
tilskud på 40.200.000 kr. Denne ansøgning forventes endeligt behandlet
primo marts 2011. Herudover har Risø søgt om medfinansiering fra Region
Hovedstaden og Region Nordjylland.
Da både projektkonstruktionen, samfinansieringen og de tidsmæssige
processer fra de forskellige mulige bevillingskilder er komplekse, er
administrationen fortsat i dialog med Risø med henblik på udarbejdelse af
den endelig ansøgning. Imidlertid vil en kommende indstilling til
Erhvervs- og Byggestyrelsen være afhængig af der tages stilling til det
reserverede tilskud, med henblik på administrativ tilpasning af projektet
inden for det reserverede beløb. En godkendelse af ansøgning til
Regionalfonden, Mål 2, bør i givet fald forudsætte at projektet opnår støtte
fra Green Labs DK, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Nordjylland.
Projektperioden er 1. april 2011 – 30. september 2014.
10. Eksportcenter (Fornyelsesfonden)
Syd-Tek Teknologi- og Udviklingscenter søger Vækstforum midler til
oprettelsen af et eksportcenter i Region Sjælland. Projektets formål er en
styrkelse af eksporten i regionens virksomheder med flere regionale
arbejdspladser til følge i første omgang med en satsning på eksport fra
fødevareindustrien til Rusland. Succeskriteriet vil være et økonomisk
bæredygtigt center efter en 2-årig indkøringsperiode med konkrete
leverancer, således at medlemstallet er sikret til en fortsat drift. Projektets
samlede budget er 5,5 mio. kr. Der søges om 3 mio. kr. fra de regionale
udviklingsmidler som medfinansiering til ansøgning hos
Fornyelsesfonden. Projektperioden er fra 1. marts 2011 til 1. marts 2013.
Projektet er indsendt under temaet ”markedsdrevne klynger”
Forberedelsessekretariatet har 12. januar vurderet, at projektet ikke er
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afgrænset til fødevaresektoren og bør ses i sammenhæng med det
kommende tema om ”Internationale virksomheder”. Projektansøger har
siden valgt at søge Fornyelsesfonden om finansiering til projektet,
ansøgningen skal derfor ses som medfinansiering hertil.
11. House of Energy - Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter
for Vedvarende Energi (Fornyelsesfonden)
Fonden House of Energy søger midler til projektet ”House of Energy –
Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter for Vedvarende
Energi”. Projektets formål er at etablere House of Energy, der vil
kombinere erhvervs- og oplevelsesøkonomi. Det sker ved at skabe et sted,
der fungerer som både udstillingsvindue for virksomheder og
oplevelsescenter for vedvarende energi. Projektets forventede effekter er at
tiltrække flere virksomheder indenfor vedvarende energi, skabe vækst i
turismeerhvervet og vidensspredning. Der søges om 500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er
3.275.005 kr. Projektperioden er 1. maj 2011 til 1. maj 2013.
Projektet har søgt Vækstforum om 15,2 % af det samlede budget for
projektet. En del af den resterende finansiering ansøges i
Fornyelsesfonden. Dertil kommer midler fra erhvervslivet på Lolland.
12. Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling (Fornyelsesfonden)
Kommunernes Landsforening søger midler til projektet ”Grøn
erhvervsudvikling og kommunal omstilling”. Projektet har til formål med
udgangspunkt i Aabenraa, Slagelse og Odsherred kommuner, at bidrage til
lokal varig vækst og beskæftigelse samt erhvervsmæssig omstilling i
kommunerne. Projektets forventede effekter er skabelsen af ca. 400 nye
arbejdspladser i Slagelse kommune og ca. 200 arbejdspladser i Odsherred
Kommune samt 2-3 nye virksomheder i hver kommune. Der søges om
804.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede
budget er på 7.801.960 kr. Projektperioden er fra 1. juni 2011 til 1. januar
2014.
Endelig ansøgning er modtaget den 25. jan 2011. Administrationen har 13.
januar modtaget ansøgningen til fornyelsesfonden. Derudover har dialogen
med ansøger forud for indsendelse af ansøgningen været yderst sparsom.
Behandling af ansøgningen skal ses i dette lys.
Projektets organisering med en tydelig tilstedeværelse fra erhvervslivet ved
DI og Landbrug & Fødevarer er interessant. Af projektets fire faser syntes
fase 3 vedrørende offentligt-privat samarbejde - via stærke lokale
innovationspartnerskaber, at være mest interessant. Således skal
anbefalingerne fra de tre kommunale handleplaner formuleres og
effektueres i 3 individuelle kommunale cases. Der er samlet set behov for
afklaring og uddybning af projektets indhold, aktiviteter og finansiering.
Administrationen er i dialog med ansøger med henblik på afklaring af de
nævnte forhold.
Bevilling til projektet foreslås i givet fald udmøntet af de 8 mio. kr. som
Regionsrådet har afsat ekstra i 2011 og forventes at rammesætte på møde
3. februar 2011. Idet det er vurderingen at et fokus særligt på fase 3 kan
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give umiddelbar positiv effekt på virksomhedernes vækstmuligheder inden
for grøn erhvervsudvikling.
Øvrige ansøgninger:
13. Specifik opfølgning på de fem samarbejdskontrakter
I forbindelse med Vækstforums møde 24. november 2010 foreslog
administrationen at skærpe den løbende opfølgning på de fem
samarbejdskontrakterne med Copenhagen Capacity, Invest in Denmark,
Østdansk Turisme, Risø DTU og RUCinnovation. Vækstforum drøftede
forslaget, men der var i dagsordenen ikke lagt op til indstilling til
Regionsrådet vedr. bevilling af midler. Forslaget fremsættes derfor igen
med henblik på bevilling.
Det foreslås, at der tilknyttes et eksternt konsulentfirma, der skal være
med til at følge op på tværs af samarbejdskontrakternes resultater og
effekter. Opfølgningen skal tilgodese behovet for at måle på de resultater
og effekter, som skabes i samarbejdskontrakternes løbetid, og skal ses i
sammenhæng med Vækstforums ønske om at skærpe den årlige revision.
Opfølgningen skal tilrettelægges, så den kan spille sammen med den
eksterne evaluering, som allerede foretages af Copenhagen Capacity og
Invest in Denmark. Opfølgningen skal samtidig foretages under iagttagelse
af, at samarbejdskontrakterne både har et langsigtet fokus, idet de er med
til at styrke rammebetingelserne for vækst i virksomheder og etablering af
nye virksomheder, samtidig med at de på kortere sigt skabe konkrete
resultater og effekter i kontraktperioden.
Der skal tages stilling til en samlet finansiering på 1 mio. kr. fordelt på
strategiperioden 2011-2014.
14. Instititute for Applied Bio-Manufacturing Technologies
Institut for biomanufacturing og bioprocessing i Kalundborg – herefter
BIOMAN. Projektideen blev godkendt i forberedelsessekretariatet oktober
2010 med henblik på en mere detaljeret og nuanceret beskrivelse af
projektet. Administrationen har efterfølgende været i dialog med ansøger
og samarbejdspartere partere. Parterne bag projektet mener, der er for
mange forudsætninger der skal være på plads bl.a. mht. virksomheders
konkrete opbakning inden en endelig ansøgning kan udarbejdes.
Afklaringsarbejdet er ressourcekrævende og der er indsendt en faseopdelt
ansøgning.
Afklaringsarbejdet er tilknyttet fase 0 til 360.000 kr. ud af et samlede
projektbudget på 76.196.000 kr. Projektperioden for fase 0 er 1/3 - 1/7
2011. Den samlede projektperiode løber fra 1/3 2011 – 31/12 2017.
Projektet forventer frem til Vækstforums møde den 17. maj at udarbejde en
samlet ansøgning til EU’s strukturfonde, mål 2. Ansøgningens eksakte
størrelse kendes endnu ikke, men der er i det nuværende budget kalkuleret
en samlet national/EU medfinansiering på 35 mio. kr., hvor en væsentlig
andel tænkes som mål 2 midler. Herudover forventer projektet at søge 5,8
mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler for perioden 2011-2017.
På den baggrund er det administrationens vurdering, at der til projektet
bør bevilliges 360.000 kr. til fase 0. Og herudover reserveres en ramme på
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op til 5,8 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og tilsvarende
en ramme på op til 35 mio. kr. fra mål 2.
15. Medarbejdere i verdensklasse
Bisca A/S søger midler til projektet ”Medarbejdere i verdensklasse”.
Projektet har til formål at skabe en kompetenceudviklingsklynge mellem 6
private produktionsvirksomheder. Projektet binder på en nyskabende
måde seks produktionsvirksomheder sammen i en udviklingsproces for
medarbejderne. Virksomhederne har en geografisk placering i by,
landdistrikter og yderområder.
Projektets forventede effekter er at 1.070 medarbejdere, såvel
kortuddannede (795 ansatte) som funktionærer (275 ansatte)
kompetenceløftets. Der søges om 33.409.868 kr. fra Socialfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 67.309.868 kr. Projektperioden er 1. april
2011 – 31. december 2013.
16. Iværksætter – parat til vækstfabrik
Provi ApS søger midler til projektet ”Iværksætter – parat til vækstfabrik”.
Projektet har til formål at øge antallet af og væksten i innovative
virksomheder virksomheder i Region Sjæll
and. Projektets forventede effekter er at udvikle mindst 40 nye
iværksættere fra målgruppen ledige. Endvidere forventes yderligere 40
ledige at komme i beskæftigelse. Der søges om 5.418.881 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 12.818.881 kr.
Projektperioden er 31. januar 2011 – 28. februar 2014.
17. Uddannelse efter Vestas Nakskov
Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster (CELF) søger
midler til projektet ”Uddannelse efter Vestas Nakskov”. Projektet har til
formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for tidligere ansatte efter
lukningen af Vestas vindmøllefabrik i Nakskov. Projektets forventede
effekter er at 70 ufaglærte fuldfører et Erhvervsuddannelses- (EUD-)
grundforløb med efterfølgende forventet ansættelse for optil 65 af
deltagerne i private virksomheder. Der søges om 1.678.126 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 3.356.252 kr.
Projektperioden er 11. januar 2011 – 31. august 2012.
18. Sukker ApS
Sukker ApS søger midler til projektet ”Sukker ApS”. Projektet har til
formål at etablere og igangsætte virksomheden Sukker ApS med
produktion af økologisk håndværkssukker som samtidig relaterer sig til
oplevelsesbaseret produktion. Projektets forventede effekter er at udvikle
et eksempel på lokal fødevareproduktion, der både understøtter den
generelle afsætning for en bred kreds af virksomheder og samtidig
tiltrækker flere turister ved den oplevelsesbaseret produktion. Der søges
om 6.999.900 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er
23.333.000 kr. Projektperioden er 1. marts 2011 – 31. august 2012.
19. North Filtration
North Filtration (A/S, under stiftelse) søger midler til projektet ”North
Filtration”. Projektet har til formål at etablere og igangsætte virksomheden
North Filtration A/S. Projektets forventede effekter er i forbindelse med
etableringen af virksomheden, at producere og sælge filterelementer til
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både indland og eksport. Der søges om 372.303 kr. fra Regionalfonden,
Mål 2. Projektets samlede budget er 1.241.010 kr. Projektperioden er 1.
februar – 31. december 2011.
20. PJ Diesel – etablering af ny produktlinje
PJ Diesel Engineering A/S søger midler til projektet ”PJ Diesel –
etablering af ny produktlinje”. Projektet har til formål at etablere en ny
produktlinje, for derved at opbygge et helt nyt produktsortiment.
Projektets forventede effekter er opbygning af nye processer samt nyt
produktsortiment. Der søges om 564.238 kr. fra Regionalfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 2.821.189 kr. Projektperioden er 1. februar –
30. september 2011.
21. Miljøteknologi til bæredygtig slutdisponering af organisk affald
BioNorden A/S søger midler til projektet ”Miljøteknologi til bæredygtig
slutdisponering af organisk affald”. Projektet har til formål at bygge et
produktionsanlæg med udgangspunkt i Oxidative Hydrolytic Destruction –
OHD teknologi. Projektets forventede effekter er at omdanne flydende
affald til nye produkter og ressourcer. Der søges om 4.914.855 kr.
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 16.382.850 kr.
Projektperioden er 1. februar 2011 – 1. februar 2012.
22. Idé-faktor 2011
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen søger Vækstforum midler til
gennemførelsen af Idéfaktor 2011. Konkurrencen. ”Idé-faktor” afholdes
for regionens små og mellemstore virksomheder. Konkurrencen bygger på
principper om bæredygtig innovation, også kaldet CSR-drevet innovation.
Projektet samlede budget er på 1.200.000 kr. Der søges om 600.000 kr.
fra de regionale udviklingsmidler. Det forventes, at den resterende
finansiering hentes fra Industriens Fond. Projektperioden er fra 1. januar
til 31. december 2011.
Erhvervsinteressenterne i Forberedelsessekretariatet har adspurgt deres
medlemsvirksomheder om opbakningen til denne ansøgning. Blandt
virksomhederne er der opbakning og det ansøgte beløb skønnes at være
overkommeligt for Vækstforum. På denne baggrund anbefales, at
ansøgningen imødekommes.
23. Projekt ”Unge forskere”
Unge Forskere søger midler til projektet ”Unge forskere”. Projektledelsen
af Unge Forskere varetages af Dansk Naturvidenskabsformidling.
Projektets formål er igennem afholdelse af tre konkurrencer at finde og
støtte de allerdygtigste talenter inden for naturvidenskab, teknik og
sundhed. Projektets forventede effekt er at bidrage til sikring af en
fremtidig arbejdsstyrke af højt kvalificerede unge. Der søges om tegning af
sponsorat for henholdsvis 200.000 kr., 75.000 kr., eller 25.000 kr. årligt
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget
er 9.935.000 kr. Projektperioden er fra 2010/2011 – 2012/2013.
24. Marint Vækstprogram Storebælt
Slagelse Kommune søger midler til projektet Marint Vækstprogram
Storebælt. Projektets formål er at fastholde og skabe vækst i
fiskerierhvervet i den østlige del af Storebælt. Der søges om 1.795.000 kr.
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fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er
3.990.000 kr. Projektperioden er 1. juli 2011 – 31.december 2014.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af foregående dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
3. det indstilles til Regionsrådet, at reservationen på 1,5 mio. kr. til den
regionale fødevaresatsning, hvoraf halvdelen målrettes til regional
forankring af MADX, realiseres til en regional medarbejder i MADX.
Tilskuddet ydes fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
4. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1 mio. kr. til
Grønt Center til videreførelse af Fødevareplatformen i 2011. Tilskuddet
afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
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5.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til
3.000.000 kr. til ”Fødevareprojektet om mad og måltider i
Region Sjælland”. Tilskuddet ydes fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2011.
b. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et
tilskud på op til 5.246.462 kr. fra Socialfonden, Mål 2, og et
tilskud på op til 9.420.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, i alt
14.666.462 kr. til projekt ”Fødevareprojektet om mad og
måltider i Region Sjælland”. Det indstilles, at administrationen
bemyndiges til at fastholde den endelige fordeling af Mål 2 på i
alt 14.666.462 kr. pr. fondsområde.
c. projektet ”økologisk oplevelsesinnovation” gennemføres inden
for rammerne af fødevareprojektet, indholdsmæssigt som
skitseret af parterne og inden for de bevilgede tilskud til
”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”. Og
at aktiviteterne i projektet ”Københavns Køkkenhave –
egnsspecialiteter fra Region Sjælland: Regional vækst med lokal
forankring” skal søges indarbejdet i fødevareprojektet.
6. projekt, ”Økologisk Oplevelsesinnovation” indarbejdes i
fødevareprojektet som skitseret af parterne. Projektet gennemføres
således som skitseret og inden for de bevilgede tilskud til
”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”.
7. projekt, ”Københavns Køkkenhave – egnsspecialiteter fra Region
Sjælland: Regional vækst med lokal forankring” afslås. Projektets
aktiviteter skal søges indarbejdet i ”Fødevareprojektet om mad og
måltider i Region Sjælland”.
8. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
2.485.387 kr. fra Socialfonden, mål 2 til Alexandra Instituttet A/S til
projekt ”Mobil-læsning”.
9. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 300.000 kr. til
Middelaldercenteret til projekt, ”Middelaldercentret
Udviklingsplaner”. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2011.
10. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 43.800 kr. til
Næstved Kommune til projekt, ”Fab Lab Sjælland”. Tilskuddet afholdes
af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
11. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
13.100.000 kr. fra Regionalfonden, mål 2, til Risø DTU til projekt
”Etablering af FCH testcenter” – når administrationen har afklaret
Regionalfondsprogrammets støttemuligheder og modtaget endelig
ansøgning samt at under forudsætning af, at Risø DTU opnår støtte fra
Green Labs Dk, Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Nordjylland
til projektet.
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12. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Syd-Tek Teknologi- og
Udviklingscenter til projektet, ”Eksportcenter”. Tilskuddet afholdes af
de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 1 mio. kr. i 2011, 1,5
mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i 2013. Tilskuddet gives under
forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra
Fornyelsesfonden.
13. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 500.000 kr. til
Fonden House of Energy til projekt, ”House of Energy Udstillingsvindue for erhvervslivet/Oplevelsescenter for Vedvarende
Energi”. Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2011 under forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra
Fornyelsesfonden.
14. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 804.024 kr. til KL
til projekt, ”Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling”.
Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011,
den af Regionsrådet rammesatte pulje på 8 mio. kr., under
forudsætning af, at der opnås den ansøgte bevilling fra
Fornyelsesfonden.
15. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. til ”Specifik
opfølgning på de fem samarbejdskontrakter”. Bevillingen afholdes af
de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på 150.000 kr. i 2011,
250.000 kr. i 2012, 250.000 kr. i 2013 og 350.000 kr. i 2014.
16. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 360.000 kr. til
CAT til projekt, ”Institute for Applied Bio-Manufacturing
Technologies” Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2011. Herudover at Vækstforum reserverer
en ramme på op til 5,8 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og tilsvarende en ramme på op til 35 mio. kr.
fra mål 2. Reservationerne foretages under forudsætning af, at en
endelig ansøgning overholder gældende retningslinjer under
strukturfondsprogrammet, herunder at projektet gennemføres
indenfor den nuværende strukturfondsperiode, som udløber i 2014.
17. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
33.409.868 kr. fra Socialfonden, mål 2 til Bisca A/S m.fl. til projekt
”Medarbejdere i verdensklasse” under forudsætning af, at
medarbejdersiden bliver repræsenteret i den planlagte styre- og
projektgruppe.
18. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
5.418.881 kr. fra Socialfonden, mål 2, til provi ApS, til projekt
”Iværksætter – parat til vækstfabrik” under forudsætning af, at
Væksthus Sjælland inddrages i styregruppen.
19. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
1.678.126 kr. fra Socialfonden, mål 2til Center for Erhvervsrettede
Uddannelser (CELF), til projekt ”Uddannelse efter Vestas Nakskov”
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20. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
6.999.900 kr. fra Regionalfonden, mål 2 til Sukker ApS, til projekt
”Sukker ApS”, under forudsætning af, at ansøger kan opnå de for
projektet nødvendige tilladelser.
21. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
372.303 kr. til North Filtration (A/S under stiftelse) fra
Regionalfonden, mål 2, til projekt ”North Filtration”, når der er
modtaget dokumentation for A/S´s oprettelse samt dokumentation for
egenfinansieringen.
22. det indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
564.338 kr. fra Regionalfonden, mål 2 til PJ Diesel Engineering A/S, til
projekt ”PJ Diesel - etablering af ny produktlinje, når der er modtaget
dokumentation for egenfinansieringen
23. det indstilles til Erhvervs- og byggestyrelsen, at der ydes et tilskud på
op til 4.914.855 kr. fra Regionalfonden, mål 2 til BioNorden A/S, til
projekt ”Miljøteknologi til bæredygtig slutdisponering af organisk
affald”, når der er modtaget dokumentation for egenfinansieringen
samt at ansøger kan opnå det for projektet nødvendige tilladelse
24. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 600.000 kr. til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til projekt, ”Idé-faktor 2011” Tilskuddet
afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
25. ansøgning om tilskud til projekt ”Unge Forskere”, afslås da det
vurderes at Vækstforum i forhold til sin strategi bør støtte elever i
regionen inden for andre fagområder, rettet mod erhvervsskoler samt
igennem mere udviklingsorienterede aktiviteter.
26. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 15 % svarende
til 598.500 kr. til Slagelse Kommune til projektet ”Marint
Vækstprogram Storebælt”. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2011 under forudsætning af, at der opnås
den ansøgte bevilling fra fornyelsesfonden.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 9
Tiltrådt med følgende ændringer:
Punkt 5B, projekt ”Fødevareprojektet om mad og måltider i Region Sjælland”:
Sletning af sidste del af indstillingen: "pr. fondsområde".
Punkt 12, projekt ”Eksportcenter”: Hvis mål 2 programmet kan anvendes som
medfinansiering skal dette indgå, i stedet for at bruge de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
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Punkt 14, projekt ”Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling”: Afslag på
det foreliggende grundlag, idet projektet ikke er nyskabende i tilstrækkelig
grad og ikke har en tilstrækkelig geografisk udbredelse i regionen.
pkt. 24. "Idé-faktor 2011". Projektet skal søges udbredt til Region Skåne.
Birgit Hartvig Larsen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling
af punkt 4 og punkt 5.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen, Henrik Holmer og Niels Hörup deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- bilagsnotat MADX
- Bilagsnotat Kontrakt med Grønt Center
- Kontrakt med Grønt Center
- bilagsnotat fødevareprojektet
- Ansøgning Fødevareprojektet
- Tidsplan for Fødevareprojektet
- Bilagsnotat økologisk oplevelsesinnovation
- Ansøgning Økologisk Oplevelses Innovation
- Bilagsnotat Københavns Køkkenhave
- Ansøgning Københavns køkkenhave
- Bilagsnotat Mobil-læsning
- Ansøgning Mobil-læsning
- Bilagsnotat Middelaldercentrets udviklingsplaner
- Ansøgning Middelaldercentret udviklingsplaner
- bilagsnotat Fab Lab Sjælland
- Ansøgning Fab Lab
- Bilagsnotat Greenlab for brændselsceller og brint
- Bilagsnotat Eksportcenter
- Ansøgning Eksportcenter
- Bilagsnotat House of Energy
- Ansøgning House of Energy
- Bilagsnotat Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling
- Ansøgning Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling
(fornyelsesfonden)
- Bilagsnotat Bioman - Institute for Applied Bio-Manufacturing Technologies
- ansøgning Bioman - Institute for applied Bio-Manufacturing technologies
- Bilagsnotat Medarbejdere i verdensklasse
- Ansøgning Medarbejdere i verdensklasse (socialfonden)
- Bilagsnotat Iværksætter - parat til vækstfabrik
- Ansøgning Iværksætter - parat til vækstfabrik (socialfonden)
- Bilagsnotat Uddannelse efter Vestas Nakskov
- Ansøgning Uddannelse efter Vestas Nakskov (socialfonden)
- Bilagsnotat Sukker ApS
- Ansøgning Sukker ApS (regionalfornden)
- Bilagsnotat North Filtration
- Ansøgning North Filtration (regionalfonden)
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- Bilagsnotat PJ diesel - etablering af ny produktlinie
- Ansøgning PJ Diesel - etablering af ny produktlinje (regionalfonden)
- Bilagsnotat Miljøteknologi til bæredygtig
- Ansøgning Miljøteknologi til bæredygtig slutdisponering (regionalfonden)
- Bilagsnotat Idé-faktor 2011
- Ansøgning Idé-faktor 2011
- Bilagsnotat Unge forskere
- Ansøgning Unge Forskere 2011-13
- Bilagsnotat Marint Vækstprogram Storebælt
- Ansøgning Marint Vækstprogram Storebælt
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10. Afslutning af indeværende
kontraktperiode for små kontrakter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1202911

Resume
Vækstforum har indgået kontrakter med Væksthus Sjælland, Grønt Center og
EVV gældende for perioden 2009 til 2011 for Væksthus Sjælland og Grønt
Centers vedkommende samt til 30. juni 2012 for EVVs vedkommende. For at
kontrakterne tilpasses Vækstforums nuværende strategi, er der igangsat en
proces, hvor kontrakternes form og indhold revurderes så rammerne for et
fremtidigt samarbejde optimeres.
Sagsfremstilling
Vækstforum har indgået kontrakter med Væksthus Sjælland, Grønt Center og
EVV. Kontrakterne tager udgangspunkt i Vækstforums
Erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2010 og tilhørende handlingsplaner. Med
vedtagelsen af Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 og Handlingsplan 20112012 har behovet ændret sig. Derfor er der påbegyndt en dialog med
kontrakterne om, hvordan de tænkes omarbejdet.
Det fremtidige kontraktsamarbejde med kontraktholderne på de små
kontrakter forventes drøftet på Vækstforums møde 9. september 2011, hvor
kontrakterne med Copenhagen Capacity, Risø DTU, Invest in Denmark,
Østdansk Turisme og RUC Innovation også er på dagsordenen. Den aktuelle
sag på dette møde skal ses i lyset af den igangværende dialog samt som
afslutning på den indeværende kontraktperiode.
Dialogen med de enkelte kontrakter:
Væksthuset: På Vækstforums døgnseminar 18-19. maj 2010 blev det drøftet, at
man ønsker et tættere samarbejde med Væksthuset. På den baggrund er der
mellem administrationen og Væksthuset dialog om et kontraktforslag med
henblik på det fremtidige samarbejde. Fokus er på: Klargøring af regionale
virksomheder til deltagelse i offentlige/private partnerskaber, Udvikling og
styrkelse af rammevilkår for de regionale virksomheder, Mobilisering af
virksomheder i forhold til øget anvendelse af nationale og internationale pulje
og støtteordninger og Vejen ind i de globale værdikæder for underleverandører
i Region Sjælland.
Grønt Center: Har udarbejdet et kontraktforslag, som er fremsendt til dette
møde. Jf. indstillingen i tilskudssagen udskydes behandlingen af dette forslag
til mødet 9. september. Dog indstilles det, at fødevareplatformen videreføres.
Grønt Centers kontraktforslag ligger i forlængelse af Vækstforums ønske om
en samlet landbrug/fødevaresatning, og beskriver hvilke kompetencer og
opgaver, Grønt Center kan bidrage med i relation hertil.
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EVV: I dialogen med EVV, er der fokus på, at der skal arbejdes for at få flere
videnmedarbejdere ud i virksomhederne. Her tages udgangspunkt i EVVs
særlige kompetencer vedrørende videnformidling og innovationstænkning
især i de små- og mellemstore virksomheder. I det arbejde vil der bl.a. blive
trukket på EVVs gode erfaringer med at anvende Videnskabsministeriets
videnpilot-ordning. Endvidere er målet at bære innovationspraksis direkte ind
i virksomheden til en bredere kreds af medarbejdere end normalt. Der
arbejdes fokuseret på at skabe output inden for hele forretningsmodellen:
Produkt-, proces-, organisatorisk samt markedsføringsinnovation.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
27. den resterende sum på samlet 4.002.000 mio. kr. fordelt med
1.400.000 kr. til Væksthus Sjælland, 1.102.000 kr. til Grønt Center og
1.500.000 kr. til EVV frigives med henblik på, at den igangværende
kontraktperiode afsluttes. Og således at parterne arbejder videre med
udspil til det kommende kontraktsamarbejde, med henblik på
behandling på Vækstforums møde 9. september 2011.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 10
Tiltrådt.
Peter Terman Petersen, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto, Jan Schmidt,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen, Henrik Holmer og Niels Hörup deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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11. Opfølgning på tidligere bevillinger og
beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1170447

Resume
Denne sag vedrører administrationens løbende opfølgning på tidligere trufne
beslutninger i Vækstforum. Aktuelt drejer det sig om projektet ”Poseidon
Innovation – delprojekt 2, turbine- og fundamentsudvikling”, projektet
”Biodiesel Nakskov”, et reserveret beløb til projektet ”Landbruget som
energiproducent” samt projektet ”Vækstregulering af juletræer”.
Sagsfremstilling
Vækstforum har tidligere besluttet, at projekter, som er finansieret helt eller
delvist af de europæiske strukturfondsmidler (Regionalfond og Socialfond)
skal revurderes, hvis de ikke er iværksat senest seks måneder efter, at
ansøgningen har været behandlet i Vækstforum.
Projekt ”Poseidon Innovation, delprojekt 2, Turbine- og
fundamentsudvikling”, ved Floating Power Plant A/S
Der er fra projekt ”Poseidon Innovation” modtaget meddelelse om, at det ikke
har været muligt, at finde investorer i relation til den nødvendige
medfinansiering.
Projektets grundlæggende ide er, at udvikle store flydende fundamenter som
både kan benyttes som et fundament for off-shore vindmøller samt udvinde
energi fra bølgerne.
Vækstforum behandlede i møde den 19. maj 2010, dagsordens pkt. 15, en
ansøgning fra Floating Power Plant A/S om tilskud fra Regionalfonden til
henholdsvis projektet ”Poseidon Innovation”, omfattende delprojekt 1
angående ”Direkte udtag” og delprojekt 2 ”Turbine- og fundamentsudvikling”.
Delprojekt 1 ”Direkte udtag” er afsluttet med godt resultat og har vist en flot
energieffektivitet, der bl.a. giver mulighed for et billigere design af flydere og
anlæg.
Delprojekt 2 ”Turbine- og fundamentsudvikling” var planlagt igangsat 1.
september 2010. Da ansøger ikke kunne skaffe den nødvendige
medfinansiering på dette tidspunkt, godkendte Vækstforum i møde den 24.
november 2010, dagsordens pkt. 17, at tidsfristen for fremsendelse af
dokumentationen udløb med udgangen af 2010. Herefter skulle ansøges på ny.
Ansøger har efterfølgende meddelt, at det ikke har været muligt at finde den
nødvendige medfinansiering, men oplyser samtidig, at det positive resultatet
fra delprojekt 1 forventes at hjælpe ansøger fremover, når der søges efter
investorer.
Administrationens bemærkninger
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Med baggrund i ansøgers oplysninger om manglende investorer og
Vækstforums tidligere beslutninger tilbageføres det tidligere reserverede
Regionalfondstilskud til delprojekt 2 ”Turbine- og fundamentsudvikling” på
8.165.186 kr. til budgetrammen for Regionalfonden.
”Bio projekt Danmark” (tidligere benævnt projekt ”Biodiesel Nakskov”),
ved Dan Riise
Idéen med projektet er at skabe den mest moderne, miljørigtige
biodieselfabrik baseret på non-food råmaterialer i form af biprodukter fra
skovbrug og landbruget. Projektets samlede budget udgør i alt ca. 26 mio. kr.
og vedrører bl.a. identifikation af forskellige typer non-food biomasse samt
kontakt til underleverandører og udvikling af anlæg/fabrik. Selve etableringen
af anlæg og fabrik indgår ikke i ansøgningen.
Projektansøgningen m.v. har været behandlet i tre tidligere møder i
Vækstforum:
I møde den 2. december 2009 blev der reserveret et Regionalfondstilskud på
7.782.825 kr. samt besluttet, at ”endelig afklaring og dokumentation for så vidt
angik den nødvendige egen-/medfinansiering på ca. 18 mio. kr. skulle være
modtaget medio april måned 2010”.
I møde den 19. maj 2010 blev det på anmodning fra ansøger besluttet, at
ændre tidsfristen for fremskaffelse af medfinansiering fra medio april måned
2010 til ”udgangen af juli måned 2010” samt ”at modtages dokumentationen
ikke indenfor tidsfristen, bortfaldt Vækstforums tilsagn til projektet”.
I møde den 1. september 2010 blev det på anmodning fra ansøger, og med
understøttende anbefaling fra Copenhagen Capacity om ændret
ansøgningsfrist, besluttet, at ”tidsfristen for fremsendelse af medfinansiering
fastsættes til udgangen af 2010, hvorefter der skal ansøges på ny, idet det
tidligere reserverede beløb 7.782.825 kr. herefter automatisk bortfalder”.
Administrationens bemærkninger
Ansøger har ikke fremsendt dokumentation for den nødvendige
medfinansiering. Med baggrund i den manglende medfinansiering samt
Vækstforums tidligere beslutninger tilbageføres det tidligere reserverede
Regionalfondstilskud til ”Bio projekt Danmark” (tidligere benævnt projekt
”Biodiesel Nakskov”) på 7.782.825 kr. til budgetrammen for Regionalfonden.
Projekt ”Landbruget som energiproducent”, ved Roskilde Universitet, Institut
for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring
Projektets fokus er vedvarende energi og klima med hovedvægt på
innovationer i tilvejebringelse af vedvarende energi i regionen, herunder at
bidrage til udvikling af et bæredygtigt og ressourceeffektivt landbrug bl.a. i
relation til produktion af biomasse.
Vækstforum behandlede i møde den 2. marts 2010, dagsordens pkt. 9, under
idéindkaldelsen ”Udvikling af regionens styrkeposition indenfor vedvarende
energi og klimavenlig innovation”, en ansøgning fra Roskilde Universitet om
tilskud til projektet fra henholdsvis Regionalfonden og fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
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Projektets startdato var planlagt til 1. september 2010.
Vækstforum besluttede, at reservere henholdsvis 700.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler samt 1.250.000 kr. fra Regionalfonden. Ansøger
skulle herefter fremsende en egentlig ansøgning senest den 30. september
2010, således at denne kunne behandles på Vækstforums møde i november
2010.
I oktober måned 2010 anmodede Roskilde Universitet af arbejdsmæssige
grunde om udsættelse af ansøgningsfristen til 6. december 2010. Vækstforum
besluttede i møde den 24. november 2010, at ”fristen for fremsendelse af
ansøgning fastsættes til udgangen af 2010, hvorefter der skal ansøges på ny,
idet de tidligere reserverede beløb 1.250.000 kr. f.s.v. angår Regionalfonden og
700.000 kr. f.s.v. angår de regionale erhvervsudviklingsmidler automatisk
bortfalder.”
Administrationens bemærkninger
Både ansøger og projektstyregruppen er blevet orienteret om Vækstforums
beslutning truffet i mødet den 24. november 2010.
Der er imidlertid fortsat ikke modtaget ansøgning(er) fra Roskilde Universitet.
Følges den tidligere trufne beslutning, tilbageføres de nævnte bevillinger
automatisk til de respektive budgetområder. Det vurderes imidlertid, at
projektet rammer en vigtig indsats. Projektet vil have mulige afledte effekter i
relation til grøn-energi, udvikling af modeller for bæredygtigt og ressource
effektivt landbrug m.v. Alternativt kan det derfor overvejes, at anmode
projektstyregruppen om at opfordre en anden fagrelevant projektholder til at
fremsende en endelig ansøgning, således at den oprindelige ansøgers
projektrolle ændres, men fortsat kan inddrages, hvor det er projektrelevant.
De reserverede beløb vil i så fald overgå til den nye projektholder. Det
vurderes, at projektet derved kan igangsættes straks efter, at Vækstforum i
mødet i marts 2011 har taget stilling til en endelig ansøgning fra en ny
projektholder.
Projekt ”Vækstregulering af juletræer” ved Københavns Universitet, Det
biovidenskabelige Fakultet
Vækstforum behandlede og godkendte i møde den 24. november 2010
ovennævnte ansøgning om et tilskud på 2.181.626 kr. fra Regionalfonden, Mål
2.
Projektet har til formål at udvikle en ikke kemikaliebaseret metode til
vækstregulering af juletræer. De forventede effekter er, at den ikke
kemikaliebaseret vækstregulering både giver en positiv miljøeffekt samt en
mere rentabel produktion. Afviklingen af projektet vil ske i et samarbejde
mellem flere partnere.
Vækstforum havde forud for nævnte ansøgning, i møde den 2. marts 2010,
behandlet en tilsvarende ansøgning. Ansøger fik ikke igangsat projektet på
dette tidspunkt bl.a. på grund af manglende opfyldelse af specifikke krav i
relation til statsstøttereglerne. Efter en længerevarende korrespondance
besluttede ansøger at fremsende en fornyet ansøgning til Vækstforums møde
den 24. november 2010.
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I tilknytning til Vækstforums behandling og godkendelse af ansøgning om
Regionalfondstilskud i møde den 24. november 2010 skulle ansøger fremsende
en opdateret ansøgning og visse manglende dokumenter. Dette er nødvendigt
for at sagen skal kunne indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen i henhold til
gældende regler. I forbindelse med den opdaterede ansøgning har Erhvervsog Byggestyrelsen været inddraget og truffet beslutning bl.a. i relation til
statsstøtte og gruppefritagelse med afsmittende virkning på projektbudgettet
m.v., svarende til administrationens rådgivning af ansøger. Efter yderligere
drøftelser med ansøger, herunder en række rykkere for manglende materiale,
blev ansøger orienteret om, at sagen ikke kunne indberettes på det
foreliggende grundlag. Der skulle i givet fald fremsendes ny, tilrettet
ansøgning. I modsat fald ville sagen administrativt blive henlagt med
efterfølgende orientering af Vækstforum.
Administrationens bemærkninger
Administrationen har endnu ikke modtaget hverken det manglende materiale
eller tilrettet ansøgning og har ikke været i kontakt med ansøger siden primo
december måned 2010. Det er derfor vurderingen, at det ikke vil være muligt
for administrationen at tilvejebringe det nødvendige ansøgningsmateriale,
således at sagen kan indstilles til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Som en
konsekvens af dette anbefaler administrationen, at Vækstforum meddeler
ansøger, at Vækstforums tidligere beslutning om indstilling til Erhvervs- og
Byggestyrelsen og bevilling af et Regionalfondstilskud på 2.181.626 kr.
bortfalder, samt at der skal ansøges på ny, hvis ansøger ønsker finansiering fra
Regionalfonden.
Økonomi
De driftsøkonomiske konsekvenser vil i relation til projektet ”Poseidon
Innovation, delprojekt 2 Turbine- og fundamentsudvikling”, ”Bio projekt
Danmark” samt projektet ”Vækstregulering af juletræer” bevirke en samlet
tilbageførsel af 18.129.637 kr. til budgetrammen for Regionalfonden.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
28. det meddeles projekt ”Poseidon Innovation” ved Floating Power Plant
A/S, at det tidligere reserverede Regionalfondsbeløb på 8.165.186 kr. til
delprojekt 2 ”Turbine- og fundamentsudvikling” er bortfaldet,
29. det meddeles ”Bio projekt Danmark (tidligere benævnt projekt
”Biodiesel Nakskov”) ved Dan Riise, at det tidligere reserverede
Regionalfondsbeløb 7.782.825 kr. er bortfaldet, med henvisning til
manglende fremsendelse af dokumentation for medfinansieringen,
30. det meddeles Roskilde Universitet, Institut for Miljø, Samfund og
Rumlig Forandring, at styregruppen for projekt ”Landbruget som
energiproducent” vil blive anmodet om at udpege en anden fagrelevant
projektholder samtidig med, at de reserverede beløb, henholdsvis
700.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 1.250.000 kr.
fra Regionalfonden, Mål 2, overgår til ny projektholder,
31. det meddeles projekt ”Vækstregulering af juletræer” ved København
Universitet, Det biovidenskabelige Fakultet, at tidligere beslutning om
indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen om et Regionalfondstilskud
på 2.181.626 kr. er bortfaldet, idet det modtagne ansøgningsmateriale
ikke giver mulighed for at indstille projektet til Erhvervs- og
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Byggestyrelsen. Hvis der ønskes medfinansiering fra Regionalfonden,
mål 2, skal der i givet fald skal ansøges på ny.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 11
Tiltrådt.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen, Henrik Holmer og Niels Hörup deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland
Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10:00
Risø

Åbent
Journalnummer: 1-01-87-0085-10

12. Gensidig orientering
Resume
Punktet giver medlemmerne mulighed for gensidigt at orientere hinanden på
mødet. Administrationen orienterer om aktuelle aktiviteter og resultater af
den hidtidige indsats.
Sagsfremstilling
Under dette punkt har medlemmerne lejlighed til at orientere hinanden på
mødet.
Administrationen har følgende punkter til orientering vedr. aktuelle aktiviteter
og resultater af den hidtidige indsats:
Skriftlig høring af ansøgning fra Lolland
I forlængelse af Vestas lukning af fabrikken i Nakskov har Lolland Kommune
taget initiativ til en vækstplan for Lolland. Som grundlag for planen skal der
udarbejdes en analyse. Ansøgning om finansiering af analysen har været i
skriftlig høring i Vækstforum og er tiltrådt. Der blev bemærket fra
uddannelsesrepræsentanternes side, at uddannelsessektoren gerne stiller sig
til rådighed med viden inden for uddannelse og kompetenceudvikling.
Orientering om Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015
Region Sjællands udviklingsudvalg har den 15. januar 2011 drøftet forslag til
temaer i den regionale udviklingsstrategi 2012-2015. Overskrifterne for
temaerne er:
• ”Talent, ildhu og nytænkning” – både i den offentlige og private sektor
og fremme af samspillet mellem vidensinstitutioner, de private og
offentlige virksomheder.
• ”Byg på regionens styrker - Region Sjælland går foran.” De mange små
og mellemstore virksomheder og de kommende ti års anlægsarbejder
er styrker, der skal skabe vækst.
• ”Region Sjælland styrker det interregionale samarbejde”. Regionen
skal anvende sin centrale placering som bindeled til at skabe vækst og
udvikling.
• ”Kompetenceløft på alle niveauer”. Borgerne i regionen skal livet
igennem have mulighed for at forbedre deres kompetencer til gavn for
den enkelte samt den regionale vækst og velstand.
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Den regionale udviklingsstrategi vil blive fulgt af en implementeringsplan. Den
vil indeholde følgende: De strategiske handlingsplaner, der er vedtaget af
Regionsrådet, Regionsrådets store satsninger, de politisk vedtagne
samarbejder (fx STRING og i Øresundsregi), samarbejdsaftaler med aktører og
konkrete initiativer. Implementeringsplanen udarbejdes og revideres i et bredt
og inddragende samarbejde med henblik på vedtagelse i Regionsrådet.
Der lægges op til en mere klar og fokuseret strategi med en sammenhængende
og vedholdende indsats for at fremme den regionale udvikling og vækst. Den
regionale udviklingsstrategi vil bygge på de eksisterende aktiviteter, netværk
og samarbejder. Erhvervsudviklingsstrategien udgør en del af grundlaget for
den regionale udviklingsstrategi.
Der er tilrettelagt politiske dialogmøder mellem
kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. Derudover
planlægges der politiske møder med regionsrådsmedlemmer fra Region Syd og
Region Midt. Den regionale udviklingsstrategi sendes i offentlig høring fra den
21. juni 2011 - 9. september 2011.
Udpegning til LAG og udpegningsprocedure
Regionsrådet udpeger den 3. februar 2011 en repræsentant og en suppleant for
Vækstforum og Regionsrådet i Stevns Fiskeri-LAG. I forbindelse med
udpegningen af LAG-repræsentanter i perioden indtil 31. december 2009
besluttede Vækstforum, at Regionsrådet foretog udpegningen på vegne af
Regionsrådet og Vækstforum og efterfølgende orienterede Vækstforum om
udpegningen. Det er administrationens vurdering, at dette også fremadrettet
er den mest hensigtsmæssige procedure for udpegning til LAG'er.
Igangsættelse af tema 2 i Handlingsplanen: Den internationale virksomhed
Temaet igangsættes parallelt med Regionsrådets tema for mellemstore
projekter: En globaliseret region – Arbejdskraftens mobilitet og Interkulturelle
kompetencer. Der afholdes fælles projektseminar 11. februar 2011 under
overskriften den globaliserede region, hvor Vækstforums og Regionsrådets
forskellige vinkler på emnet indgår.
Temaet sigter på at igangsætte en indsats for at styrke virksomhedernes
internationalisering og orientering mod det globale marked. Som led heri skal
virksomhedernes kompetencebehov i forhold til internationale aktiviteter
afklares. Initiativer skal bidrage til at ruste virksomhederne, så de står
stærkere i forhold til omverden og dermed styrke deres konkurrenceevne og
muligheder for at bevare og etablere nye arbejdspladser i regionen.
Der er dialog med Væksthus Sjælland om at formulere en ide til et større
strategisk projekt, som kan igangsættes under temaet. Et væsentligt element i
projektet vil være udvikling og gennemførelse af rådgivningsforløb samt
netværksdannelse, som skal munde ud i, at virksomhederne helt konkret
bliver bedre i stand til at agere internationalt. Målgruppen for projektet er
virksomheder, bl.a. underleverandører, der indgår i de regionale
styrkepositioner og andre brancher, hvor der er mange underleverandører. Det
forventes, at projektet fortrinsvist finansieres med Mål 2-midler og
deltagerfinansiering fra de deltagende virksomheder. Andre relevante aktører
inddrages. Private rådgivere mv. ventes at indgå som leverandører af ydelser i
projektet.
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Udover Vækstforums strategiske projekt forventes et mindre antal
projektidéer, hvoraf to til tre kan udvikles til projekter. Samtidig forventes det,
at der igangsættes et mindre antal projekter under Regionsrådets tema: En
globaliseret Region, som vil spille sammen med og understøtte Vækstforums
projekter.
Der kan forventes projektidéer i relation til regionens Kina-satsning, hvor en
række aktører er i gang med udvikling af aktiviteter. Der er også et forslag til et
interregprojekt under udvikling vedr. grænseregional statistik. Formålet er at
skabe et videngrundlag om befolkningens flytte- og arbejdsmønstre på tværs af
landegrænserne. Aktiviteten nævnes i partnerskabsaftalen med regeringen.
Venture Cup – Clean Tech
Venture Cup har den 25. januar 2011 afholdt den årlige nationale
idekonkurrence-finale inden for Clean Tech kategorien. Finalen blev afholdt i
Udviklingshus Roskilde. Jens Stenbæk stod for overrækkelse af prisen på
25.000 kr. til Kristian Harley Hansen og Lars Brøndum Petersen fra
henholdsvis Aarhus og Aalborg Universitet. Deres ide består af en tagdækning
baseret udelukkende på solceller, som kan dække en husstands fulde forbrug
af varme og el. Tre af de otte finalister kom fra Region Sjælland. En af
finalisterne fra RUC arbejder med løsninger inden for landbruget, som kan
spare minimum 50% af gødningen. Venture Cup har til formål at inspirere
studerende og forskere til at omsætte deres viden og idéer til succesfulde
virksomheder. Dette gør de ved at afholde konkurrencer og støtte gennem
netværk, rådgivning og kurser. Vækstforum støttede i 2008 RUCs
medlemskab af Venture Cup med 850.000 kr. for perioden 2008 – 2010/2011.
200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst
Under Grøn Vækst blev udpeget en pulje på 200 mio. til kommuner og
regioner. Fødevareministeriet/FødevareErhverv er ved at iværksætte puljen,
og er i dialog med Danske Regioner og Kommunernes Landsforeningen om
realisering af puljen.
Der lægges op til at en del af puljen regionaliseres, så der afsættes beløb til
hver region. Beløbene afsættes på baggrund af regionale programansøgninger.
Programansøgningen skal derefter danne ramme for konkrete ansøgninger,
som vurderes regionalt og legalitetskontrolleres i FødevareErhverv. Projekter
skal ligge inden for de nuværende rammer for landdistriktsprogrammet.
Fødevareministeriets forventning er, at puljen iværksættes omkring påske.
Det er administrationens opfattelse, at en regionaliseret pulje til regionen kan
realiseres via en kortfattet programansøgning fra Vækstforum, som tager
udgangspunkt i fødevaresatsningen.
Det forventede ikrafttrædelsestidspunkt inden påske medfører et behov for at
formandskabet bemyndiges til at godkende Vækstforum Sjællands plan for
realisering af puljen i Region Sjælland.
Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 12
Taget til efterretning, med følgende beslutning: Formandskabet får
bemyndigelse til at godkende Vækstforum Sjællands plan for realisering af
200 mio. kr. puljen i Region Sjælland.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen, Henrik Holmer og Niels Hörup deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Møde i Vækstforum Sjælland i Region Sjælland
Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10:00
Risø

Åbent
Journalnummer: 1-01-87-0085-10

13. Eventuelt

Beslutning i Vækstforum Sjælland torsdag den 10. februar 2011,
pkt. 13
Det bemærkes at, et af de kommende møder skal foregå på Grønt Center med
oplæg fra Grønt Center.
Peter Terman Petersen, Jan Schmidt, Anette Ilsøe, Lars Hvidtfeldt, Erik Otto,
Laila Busted, Grethe Funch Petersen, Henrik Holmer og Niels Hörup deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

- 51 -

