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1. Godkendelse af dagsorden
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563568

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordnen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

-3-

2. Nyt medlem i Vækstforum Sjælland
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1577797

Resume
Regionsrådet forventes at have udpeget et nyt medlem i Vækstforum
Sjælland som følge af, at Erik Otto udtræder.
Sagsfremstilling
Erik Otto, som har repræsenteret Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske
Arkitektvirksomheder - Danske Ark i Vækstforum Sjælland, er udtrådt af
forummet. Regionsrådet er derfor blevet anmodet om at udpege et nyt medlem
for perioden indtil udgangen af 2013.
TEKNIQ har i vedlagte brev af 5. januar 2012 indstillet følgende som nyt
medlem: Adm. Direktør Henrik Nielsen, Hansen & Nielsen Næstved A/S.
Forretningsudvalget for Region Sjælland har den 23. januar 2012 indstillet til
Regionsrådet, at Henrik Nielsen blev udpeget.
Regionsrådet forventes at behandle udpegningssagen den 2. februar 2012
(efter udsendelse af denne dagsorden).
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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3. Opfølgning på Vækstforum Sjællands
studietur til Midt- og Nordjylland
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1576941

Resume
I forlængelse af Vækstforums studietur til Jylland beskrives den proces, der
er sat i gang for at indlede yderligere samarbejde med Vækstforum
Nordjylland på udvalgte områder.
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede den 6. december 2011 at følge op på studieturen til
Midt- og Nordjylland med fokus på to emner:
• En drøftelse af grundlaget og behovet for at sætte fokus på udvikling af
det regionale innovationssystem.
• Igangsættelse af samarbejdsaktiviteter med Vækstforum Nordjylland
på baggrund af de to vækstforas drøftelse den 1. november 2011.
I denne sagsfremstilling behandles samarbejdsaktiviteter med Vækstforum
Nordjylland.
Forslag til samarbejdsaktiviteter med Vækstforum Nordjylland
Vækstforum anmodede på mødet den 6. december 2011 administrationen om
at udarbejde et forslag til, hvilke aktiviteter der kan igangsættes i samarbejde
med Vækstforum Nordjylland på baggrund af de to vækstforas drøftelse den 1.
november 2011. Det foreslås, at samarbejdet med Vækstforum Nordjylland
fortsættes som beskrevet i denne sag. Samarbejdet vil have sit udspring i de tre
temaer, som blev drøftet mellem de to vækstfora: fødevarer,
oplevelsesøkonomi og videnmedarbejdere ud i virksomheder.
Fødevarer
Der er fra begge sider interesse for at bygge et samarbejde op omkring
Madkulturen (tidl. Mad X). Udgangspunktet er at gøre samarbejdet så konkret
som muligt, men også at sikre videndeling, f.eks. om hvad der kan gøres i
forhold til de små producenter.
Der er etableret kontakt på embedsmandsplan, og der arbejdes p.t. på at få
konkretiseret et forslag til samarbejdsområderne og mulige projekt- og
aktivitetsfelter. Der er taget initiativ til at trække Madkulturen ind som en
central aktør.
Videnmedarbejdere ud i virksomheder
Region Nordjylland har mange erfaringer på området, og specielt med
projektet ”VidenMetro” er der sat fokus på mulighederne her i regionen. Det er
på den baggrund hensigten at indlede samarbejdet med at trække erfaringer
fra Nordjylland her til regionen for at sikre, at VidenMetro får det bedst mulige
grundlag for den faktiske igangsættelse af projektet.
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Samarbejdet forventes på lidt længere sigt at udvikle sig til et egentligt fagligt
samarbejde mellem de centrale aktører i Nordjylland og her i regionen.
Oplevelsesøkonomi
Nordjylland har foreløbig peget på muligheden for at etablere et tættere
samarbejde mellem Ålborg Universitet og RUC. Der er et stærkt
udviklingsmiljø indenfor området på universitet i Ålborg, og der er et
tilsvarende stærkt miljø på RUC.
Der er her ud over grundlag for at styrke samarbejdet mellem de to regioner på
en række felter indenfor oplevelsesøkonomien. Der arbejdes i øjeblikket på at
identificere hvilke konkrete områder, der har det stærkeste
udviklingspotentiale.
Administrationerne vil arbejde videre med konkretiseringen af
samarbejdsgrundlaget med henblik på, at der til næste møde i Vækstforum
fremlægges et forslag til de konkrete samarbejdsområder, hvilke aktiviteter
der forventes igangsat og hvilken form samarbejdet forventes at få.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at samarbejdet med Vækstforum Nordjylland
fortsættes som beskrevet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. Udvikling af det regionale
innovationssystem
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1567387

Resume
Med inspiration fra Vækstforum studietur sættes der fokus på udvikling af
det regionale innovationssystem i Region Sjælland.
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede den 6. december 2011 at følge op på studieturen til
Midt- og Nordjylland med fokus på to emner:
• En drøftelse af grundlaget og behovet for at sætte fokus på udvikling af
det regionale innovationssystem.
• Igangsættelse af samarbejdsaktiviteter med Vækstforum Nordjylland
på baggrund af de to vækstforas drøftelse den 1. november 2011
I denne sagsfremstilling lægges op til drøftelse af grundlaget og behovet for at
sætte fokus på udvikling af det regionale innovationssystem.
Drøftelse af udviklingen af det regionale innovationssystem
Vækstforum drøftede på sidste møde, at det er vigtigt, at kommunerne
inddrages som centrale spillere i udviklingen af innovationssystemet. Som
besluttet er notatet, som følger op på Vækstforums studietur, sendt til
Kommunekontaktrådet Sjælland (KKR).
Den kommunale/lokale erhvervsservice og den specialiserede erhvervsservice
udgør en del af det regionale innovationssystem. Systemet består derudover af
virksomheder samt af organisationer og institutioner, som ikke har som deres
primære formål at drive erhvervsfremme og som kan være beliggende både i
og uden for regionen.
Det igangsatte arbejde med Fremtidens erhvervsservice i regionen kan derfor
betragtes som en delmængde af opgaven med at udvikle det samlede
innovationssystem. Vækstforum og KKR giver i den forbindelse et godt
samlingspunkt for at styrke det regionale innovationssystem.
Det foreslås derfor, at det videre arbejde med det regionale innovationssystem
drøftes både i Vækstforum og i KKR og tilrettelægges i regi af Vækstforums og
KKRs samarbejdsaftale om ”Fremtidens erhvervsservice”. Samarbejdsaftalen
blev indgået i maj 2010 og er ledsaget af en fælles handlingsplan for 20102011. Det foreslås, at der i maj 2012 vedtages en ny handlingsplan for 20122013, som har det samlede innovationssystem som et nyt og bredere
arbejdsfelt.
Sekretariatet har i samarbejde med kommunernes
erhvervskoordinationsgruppe udarbejdet vedlagte oplæg til Vækstforums
drøftelse på det aktuelle møde. Notatet kommer ind på:
• Forslag til tilrettelæggelse af arbejdet
• Hvad er det regionale innovationssystem
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•
•

Status for handlingsplanen for Fremtidens Erhvervsservice
Forslag til elementer der kan indgå i arbejdet med at udvikle
innovationssystemet

Det foreslås, at Vækstforum Sjælland med udgangspunkt i følgende
anbefalinger fra vedlagte notat drøfter, hvilke tiltag der bør igangsættes for at
videreudvikle det regionale innovationssystem. Samt at KKR får mulighed for
at foretage en lignende drøftelse. Desuden igangsættes drøftelser med
aktørerne i systemet.
Til Vækstforums næste møde 16. maj præsenteres på baggrund af
Vækstforums drøftelse, de tilsvarende drøftelser i KKR og med aktørerne et
forslag til ny handlingsplan for samarbejdsaftalen om ”Fremtidens
erhvervsservice” som ramme for arbejdet med at videreudvikle
innovationssystemet.
Forslag til drøftelse med henblik på at styrke det regionale innovationssystem
Det foreslås, at Vækstforum og kommunerne i fællesskab og med
udgangspunkt i samarbejdsaftalen om ”Fremtidens erhvervsservice” går foran
i at styrke det regionale innovationssystem.
I den forbindelse bør følgende forslag til, hvilke elementer arbejdet kan
indeholde, drøftes (se uddybning i vedlagte notat):
Fortsat styrkelse af de forskellige aktørers roller og samarbejde i
innovationssystemet:
• Kommunernes arbejde med den lokale erhvervsservice sigter på at
medføre større professionalitet, mere samarbejde og understregning af
rollen som indgang til det samlede system.
• De øvrige aktørernes tilbud målrettes mere til virksomhedernes
individuelle behov, der sikres større effekt af aktiviteterne, og sidst
men ikke mindst sikres det, at flere virksomheder end tilfældet er i dag
får glæde af de muligheder, som aktiv og koordineret udnyttelse af
systemet giver.
• Grundlaget for samarbejde sikres også fremadrettet bl.a. gennem
faciliterende tiltag såsom Fletværket og Kompetencefabrikken, gennem
dialog med og mellem aktørerne og via skærpede krav i Vækstforums
og kommunernes kontrakter med en række aktører.
Fælles mål og standarder for samt synliggørelse af de offentlige aktører i
systemet:
• Der kan udarbejdes fælles mål og standarder for offentligt finansierede
aktører, med mulighed for specifikke og supplerende mål afhængig af
geografi eller andet.
• Der kan indføres et fælles CRM-system for at understøtte, at alle
aktører i systemet visiteres videre til den rette anden aktør, såfremt de
ikke selv har kompetencerne (konceptet ”No wrong door”).
• Det kan undersøges, hvordan erhvervsfremmeaktørernes specifikke og
geografiske kompetencer og ressourcer samlet kan kommunikeres,
således at de imødekommer virksomhedernes behov.
• Der sikres i regi af Kompetencefabrikken et højt uddannelsesniveau for
aktørerne generelt og specifikt i forhold til at fungere i systemet. Der
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kan hentes inspiration i Region Midtjyllands arbejde med at udvikle et
certificeringssystem.
Skærpelse af de metodiske tilgange til at højne virksomhedernes incitament
for at anvende systemets tilbud:
• Udbredt anvendelse af metoder i aktiviteter, som har vist sig at give en
meget aktiv deltagelse af virksomheder.
• Uddannelse af lederne i de private virksomheder, og undersøgelse af,
hvordan og hvilke incitamenter der fremmer virksomheders samspil
med andre virksomheder og med de øvrige aktører.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum drøfter, hvilke elementer der bør indgå i arbejdet med at
videreudvikle det regionale innovationssystem.
2. det fremadrettede arbejde med at videreudvikle det regionale
innovationssystem gennemføres i tæt samarbejde med kommunerne,
idet det beskrives i en fornyet handlingsplan for samarbejdsaftalen om
”Fremtidens erhvervsservice”. Handlingsplanen fremlægges til
beslutning på Vækstforums næste møde den 16. maj og i KKR medio
2012.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Det regionale innovationssystem. oplæg til drøftelse
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5. Implementering af handlingsplanens tema
"EU i Region Sjælland"
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1567962

Resume
Vækstforum har besluttet at igangsætte temaet ”EU i Region Sjælland” i
2012. Temaet understøttes og forstærkes af det danske EU-formandskab i
første halvår 2012. I det følgende beskrives centrale prioriteter og igangsatte
aktiviteter, der knytter an til temaet.
Sagsfremstilling
I første halvår af 2012 har Danmark overtaget EU-formandskabet, hvilket er
en god anledning til at sætte fokus på den betydning, det europæiske
samarbejde har for de sjællandske virksomheder, og til at styrke indsatsen
indenfor internationalisering af virksomhederne. Dette fremhæves netop i
Vækstforums handlingsplan 2012-13 med temaet ”EU i Region Sjælland”. I
den forbindelse er der igangsat aktiviteter, der understøtter temaet, og som
binder formandskabet og regionens aktiviteter sammen.
Danmarks EU-formandskab
Fra den 1. januar 2012 til den 30. juni 2012 varetager Danmark formandskabet
for EU. Formandskabets prioriteter er:
• Et ansvarligt Europa
• Et dynamisk Europa
• Et grønt Europa
• Et sikkert Europa
Under disse punkter præciseres indsatsen, idet Europa skal fremtidssikres
økonomisk, socialt og miljømæssigt. Herunder skal der arbejdes med at føre
Europa ud af krisen og forebygge nye kriser gennem finansiel stabilitet, og der
skal fremadrettet fokuseres på at styrke vækst og jobskabelse.
Danmark skal desuden lede forhandlingerne om EU’s budget for 2014-2020,
således at formanden for det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, kan
indgå en aftale fra andet halvår 2012. Et element i disse forhandlinger er bl.a.
de kommende Strukturfondsprogrammer.
Den øgede vækst og beskæftigelse skal sikres gennem fokus på en mere
dynamisk europæisk økonomi i det indre marked. Prioriteter er herunder
sikker og let tilgængelig digitalisering, fremme af innovative virksomheder,
grøn og bæredygtig vækst, respekt for arbejdstagernes rettigheder og nye
handelsmuligheder gennem WTO og bilaterale handelsaftaler med bl.a. Japan,
Indien, Canada og Tunesien.
Vækstforums konference
Vækstforums konference den 7. maj 2012 vil have fokus på EU’s muligheder
for at sætte en vækst- og udviklingsdagsorden. Der vil bl.a. være fokus på
støtteordninger og på muligheder for vækstiværksættere i de europæiske
virksomhedsnetværk. Indsatsen kobler sig til Europa 2020 strategien, der
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gennem en fælles europæisk politik for grøn vækst vil fremme iværksætteri og
udvikling af nye kvalifikationer for at sikre den europæiske konkurrenceevne.
TIPS
Vækstforum har den 6. december 2011 besluttet at give tilskud til
Bruxelleskontoret til projektet ”TIPS – Tiltrække Innovative Projekter til
Region Sjælland”, der gennemføres i et samarbejde med bl.a. CAT Link og
Enterprise Europe Network. Formålet er at gennemføre en virksomhedsrettet
indsats for at styrke de regionale virksomheders udnyttelse af de
finansieringsmuligheder, der findes i EU. Projektet er et supplement til de
eksisterende informationstjenester, som ikke alle er virksomhedsrettede.
Regionsrådet har afsat 500.000 kr. i budgettet for 2012 til indsatsen. Projektet
skal:
• etablere et overblik over potentialet for internationale forsknings- og
innovationsinitiativer i virksomheder i Region Sjælland
• hæve virksomhedsdeltagelsen i internationale forskningsprogrammer
• engagere og optimere udnyttelsen af og samspillet mellem de
eksisterende rådgivningstilbud i regionen – og foranledige
specialisering og forankring af kompetencer blandt
erhvervsserviceaktørerne
• inddrage regionens universitet og videninstitutioner som partnere i
internationale forskningsprojekter.
Projektets målgruppe er alle virksomheder i regionen – med særligt fokus på
de sektorer, som er udpeget som regionale prioriteter og styrkepositioner.
Desuden udgør de regionale og lokale erhvervsserviceorganisationer en vigtig
målgruppe i forhold til kompetenceopbygning og optimering af samspillet
mellem parterne.
Øvrige aktiviteter
EU-fundraising for kommunerne og aktører i regionen
Den 2. februar 2012 holder Region Sjælland et EU-fundraisingmøde for
kommunernes internationale koordinatorer og andre relevante aktører i
regionen på CAT Link med det formål at introducere deltagerne for en bred
vifte af støttemuligheder, herunder også de erhvervsrettede muligheder.
ETC-day – i forbindelse med Folkemødet på Bornholm
Den 15. juni planlægges en fælles ETC-program dag (European Territorial
Cooperation, Interreg programmerne) under Folkemødet på Bornholm. Et
særligt område vil være tilegnet EU og de aktiviteter, der relaterer til det
europæiske samarbejde. Formålet er at gøre opmærksom på de resultater, som
programmerne har leveret så vidt og at se fremad mod den kommende
programperiode. Målgruppen er de borgere, medier og politikere, der deltager
i Folkemødet.
DAcoB - Danish Local, Regional and Research Co-Op Brussels
DAcoB er etableret i et samarbejde mellem de danske Bruxelles kontorer, med
en fælles hjemmeside Dacob.eu. Hjemmesiden er henvendt til udenlandske
partnere. Den er på engelsk og skal i første omgang bruges til at invitere og
kommunikere omkring de tre arrangementer, som netværket arrangerer på
den danske Ambassade i Bruxelles under EU-formandskabet. Temaerne er:
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Forskningsdagsordenen Horizon 2020 den 29. februar
2012. Sundhedsinnovation den 15. maj 2012. Cleantech den 31. maj 2012.
AJOUR og folder fra Europe Direct
Decemberudgaven af Vækstforums publikation AJOUR har ”EU i Region
Sjælland” som tema.
Europe Direct Sjælland har netop trykt en folder (uddeles på mødet) med gode
projekteksempler gennemført med støtte fra EU’s Strukturfonde.
Fødevareprojektet omtales som eksempel på et socialfondsprojekt og
Algeinnovationscentret indgår som eksempel på et regionalfondsprojekt.
Folderen kan bruges til at informere om de resultater, der udspringer af de
europæiske puljer. Europe Direct Sjælland er en generel informationstjeneste
om EU for borgerne. Europe Direct kan henvise til den rette tjeneste ved
søgning af information, samarbejdspartnere og publikationer indenfor EU.
Europe Direct Sjælland er placeret i Regionshuset.
Studietur til Bruxelles
Der gennemføres en studietur til Bruxelles den 17.-18. april 2012 for
medlemmer af Regionsrådet og Vækstforum i forbindelse med det danske EUformandskab. Afrejse planlægges til tirsdag den 17. april ca. kl. 17, hjemrejse
onsdag den 18. april ca. kl. 20.
Formålet er at blive orienteret om EU’s erhvervsstøttemuligheder for
virksomheder og uddannelsesinstitutioner, det danske EU-formandskab set
fra Bruxelles samt EU’s Strukturfonde 2014-2020. Formålet er nærmere
beskrevet i vedlagte notat.
Økonomi
Med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan 2012-13 har Vækstforum i
møde den 6. december 2011 besluttet at reservere 1 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2012 til implementering af temaet ”EU i Region
Sjælland”. Heraf resterer 0,5 mio. kr., idet et tilsvarende beløb er bevilget til
projektet TIPS.
Studieturen til Bruxelles i april 2012 finansieres af Regionsrådets konto for
rejser og repræsentation.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. de uforbrugte 0,5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2012 fortsat reserveres til temaet, idet det frem til Vækstforums næste
møde undersøges, hvorvidt der er behov for supplerende aktiviteter.
2. Vækstforum beslutter, hvilke medlemmer der deltager i studieturen til
Bruxelles den 17.-18. april 2012.
3. Vækstforum i øvrigt orienteres om sagen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 5:
- Studietur til Bruxelles 17.-18. april 2012
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6. Regionale vækstpartnerskaber
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1589057

Resume
Der er modtaget udmelding fra Erhvervs- og Vækstministeriet vedr.
partnerskabsaftalerne mellem vækstfora og regeringen. De kommer
fremover til at hedde regionale vækstpartnerskaber. Udmeldingen
indeholder en beskrivelse af de nye indholdsmæssige rammer og den
forventede tidsplan for indgåelse i 2012.
Sagsfremstilling
Vækstforumsekretariaterne modtog den 9. december 2011 udmelding fra
Erhvervs- og Vækstministeriet vedr. partnerskabsaftalerne mellem vækstfora
og regeringen. De kommer fremover til at hedde regionale
vækstpartnerskaber. Vedlagte koncept indikerer både en justering af
vækstpartnerskabernes indholdsmæssige rammer og tidsplanen for
indgåelsen.
Indholdsmæssige rammer
Vækstpartnerskaberne indgås som tidligere årligt og inden for de eksisterende
økonomiske og administrative rammer. De vil indeholde konkrete langsigtede
mål for, hvordan den regionale erhvervsudviklingsindsats via de regionale
vækstforas arbejde bidrager til at nå regeringens nationale målsætninger.
Aftalerne kan ligeledes indeholde udfordringer for regional vækst og
erhvervsudvikling, som parterne vil samarbejde om at håndtere – eller
konkrete indsatser, som parterne vil realisere.
Tidsplan
December 2011januar 2012:
6. januar 2012:

Ultimo februar
2012:
Politiske møder:

Mulighed for dialog mellem ministerier og vækstfora
omkring de enkelte initiativønsker fra vækstfora.
Drøftelse i direktørkredsen den 6. januar i regi af
Danske Regioner omkring forventninger til emnerne i
de politiske drøftelser samt en tilkendegivelse af de
forventede statslige tiltag i udkast til regionalt
vækstpartnerskab.
Udsendes regeringsudspil.
Marts/april 2012. Datoen kendes ikke endnu.

På baggrund af drøftelsen i Danske Regioners direktørkreds er det oplyst, at:
• Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder på kortere og mere præcise
aftaler. Lidt længere indledning og færre initiativer. Regionerne har
påpeget, at det fortsat er vigtigt, at de afspejler de regionale forskelle og
har fokus på initiativer af fælles interesse.
• Forud for det politiske møde udarbejdes regionale fakta-ark.
• På det politiske møde deltager Minister for By, Bolig og Landdistrikt
Carsten Hansen, Uddannelsesminister Morten Østergaard og
Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn.
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•

På det politiske møde forventes det, at Vækstforums delegation
indleder med et oplæg om, hvordan regionerne har arbejdet. Fx 15 min.

Behandling af regeringens udspil i Vækstforum Sjælland
Tidsplanen medfører nogle udfordringer i forhold til Vækstforums mødeplan. I
forhold til de aftalte møder den 8. februar og den 16. maj vil det ikke være
muligt at drøfte udspillet fra regeringen. Derfor foreslås det, at udspillet
udsendes i skriftlig høring, når det er modtaget og behandlet i
administrationen. Det vil dog evt. blive en mulighed at det politiske møde
lægges i forlængelse af Vækstforums møde i maj.
Det foreslås samtidig, at Vækstforums tidligere indspil fortsat er gældende
(ikke prioriteret rækkefølge):
• Femern Bælt Vækststrategi
• Regional kompetencesatsning
• Teknologiudvikling på energiområdet: regional bioenergisatsning
• Fødevaresatsningen
• Tiltrækning af kapital til regionen
• Kulturhistorisk satsning
Status for initiativerne fremgår af vedlagte notat.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. der arbejdes videre med at sikre en fremtrædende plads til
Vækstforums indspil i regeringens kommende udspil.
2. der udpeges en delegation med en repræsentant fra hver af
Vækstforums fem parter, som deltager i det politiske møde, og
bemyndiges til at træffe beslutninger vedr. forberedelsen af mødet og
den kommende aftale.
3. Regeringens udspil udsendes i skriftlig høring i Vækstforum via den
udpegede delegation og med inddragelse af forberedelsessekretariatet,
når det er modtaget og behandlet i administrationen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 6:
- Status for fyrtårnsinitiativer
- Rammer for regionale vækstpartnerskaber.DOC
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7. Vækstkonferencen den 7. maj 2012
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1573281

Resume
Vækstforum afholder sin årlige vækstkonference den 7. maj 2012 på
Gisselfeld Kloster. Der lægges op til, at der sættes fokus på EU’s betydning for
erhvervsudviklingen i Region Sjælland.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 6. december 2011 var der enighed om, at der skulle
arbejdes videre på konferenceforberedelsen, og de konkrete forslag og input
fra Vækstforum skulle medtages i dette arbejde.
På den baggrund lægges der op til, at Vækstforum afholder sin årlige
konference den 7. maj på Gisselfeld Kloster fra kl. 10-17. Titlen for
konferencen bliver: EU i Region Sjælland – vækst og udvikling på
dagsordenen.
Fællesmøde mellem Regionsrådet og Vækstforum
Der afholdes fællesmøde mellem Regionsrådet og Vækstforum i forbindelse
med konferencen. Mødet foreslås afholdt fra kl. 9.00-10.00 umiddelbart inden
konferencestart. Fokus for fællesmødet bliver effekt af de aktiviteter, der er
igangsat i samspil mellem rådet og forummet. Herudover vil der være fokus på
de to store satsninger: Kompetenceparat 2020 og Grøn satsning.
Konferencen
Det overordnede tema for konferencen er EU's betydning for
erhvervsudviklingen i Europa og specielt virksomhederne i Region Sjælland.
Målgrupper
Dagen deles op i en formiddagssektion, der især rettes mod virksomhederne,
og en eftermiddagssektion, der fortrinsvist byder på en række inspirerende
oplægsholdere.
Messe og seminarer om formiddagen
Formiddagen vil foregå som en messe. Formålet med messen er videndeling og
styrket samarbejdet mellem vores samarbejdspartnere og projektholdere. Det
er samtidig forventningen, at messeformen kombineret med de foreslåede
formiddagsseminarer vil gøre virksomhederne interesserede i at deltage i den
del af dagen samt eventuelt konferencen.
Der forventes opstillet stande med følgende temaer og aktører:
• ”EU” v. Bruxelles-kontoret, Enterprise Europe Network og Europe
Direct og Den Europæiske Investeringsbank
• ”Grøn satsning” v. Grøn Komité, Copenhagen Cleantech Cluster,
energikommunerne og energiklyngecenteret
• ”Kapital/Finansiering” v. CAT, Vækstfonden og CAT Link
• “Femern” v. Femern Belt Development, Femern A/S, Business LF og
STRING-sekretariatet.
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•
•
•

”Internationalisering” v. Væksthuset, Invest in Denmark, Copenhagen
Capacity, Ruslandprojektet v. Syd-Tek og Eksportrådet
”Forskning anvendt i virksomheder” v. RISØ DTU, Roskilde
Universitet, Syddansk Universitet og Forskningscentret Flakkebjerg
”Kompetence” v. Region Sjælland, Beskæftigelsesregion Hovedstaden
og Sjælland, CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland
Falster), UCSJ (University College Sjælland), EASJ (Erhvervsakademi
Sjælland) og kommuner

I løbet af formiddagen afholdes små seminarer:
• Rodin Genoff: Session for virksomheder v. Rodin Genoff, der er
internationalt anerkendt ekspert inden for klynger. Han arbejder med
begreber som ”value chains, global markets, communication strategies,
importance of enablers – connector companies” etc. Sessionen bliver
på engelsk. Virksomhederne udpeges på forhånd via blandt andet
Dansk Industri og Dansk Erhverv.
• Copenhagen Cleantech Cluster (CCC): Hvad kan CCC? Hvilke
aktiviteter arbejder CCC med? Hvad gør CCC for virksomhederne?
mm.
• REEEZ-projektet: ”Renewable Energy and Energy Efficiency in
Zealand” (vedvarende energi og energieffektivisering på Sjælland) er et
fælles kommunalt-regionalt EU-projekt. Projektet sigter på at lave
stordriftsfordele og videndeling i forbindelse med energirenovering af
offentlige bygninger.
Der er frokost kl. 12-13.
Konferenceoplæg om eftermiddagen
Eftermiddagen er primært rettet mod de aktører, der arbejder med
erhvervsfremme. Der vil være en række oplægsholdere med udgangspunkt i
nedenstående temaer:
1. Virksomhedernes konkurrenceevne i den globaliserede økonomi
2. Mulighedernes Bruxelles
3. Europas økonomiske udfordringer
4. Grøn Vækst
5. Uddannelsesinstitutionerne som drivmotor for innovation
6. En virksomhed fortæller om, hvordan det er lykkedes at komme ud på
eksportmarkedet også udenfor EU.
7. Hvordan kan det offentlige lave udbud på en sådan måde, at de
regionale virksomheder kan byde ind på opgaverne?
8. Etc.
Rodin Genoff, Klimakommissær Connie Hedegaard og Erhvervs- og
vækstminister Ole Sohn er indtil videre blevet spurgt om de vil holde oplæg på
konferencen. Rodin Genoff har tilkendegivet, at han kommer. Connie
Hedegaard har desværre ikke tid. Der afventes svar fra Ole Sohn.
Andre mulige oplægsholdere:
• Administrerende direktør Jesper Hjulmand, SEAS NVE, herunder om
den europæiske vinkel på forsyning krydret med, at det offentlige har
en rolle at spille, og det derfor er godt at et initiativ som Grøn Komité
er sat i gang.
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•

•
•

En erhvervsskole, der fortæller noget om uddannelsesinstitutionerne
som drivmotor for innovation med linje til Regionsrådets satsning
”Kompetenceparat 2020”.
En kommune med gode erfaringer med offentlige udbud.
En regional virksomhed, der har haft succes med at gå fra lille til stor
eller er lykkedes med en stor ordre, fx NKT Flexibles eller Egebjerg
Maskinfabrik.

Der udarbejdes et vækstskrift i lighed med materiale til konferencerne de
foregående år. Fokus for vækstskriftet bliver effekter.
Til næste møde i forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland
forelægges en kommunikationsplan for tiden op til, under og efter
konferencen.
Økonomi
Det forventes, at konferencen inkl. publikation vil koste 200.000 kr. at afvikle.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at konceptet for konferencen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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8. Økonomioversigt
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563570

Resume
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen på Mål 2-midlerne er
fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. For
uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter, henvises der til sagen
”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter”.
Sagsfremstilling
Vækstforums samlede økonomi 2012
Kroner
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budgetramme
72.000.000
(inkl.
øremærkede
midler 2012)
Hidtidige:
61.917.907
Bevillinger og
reservationer
Indstillinger til
2.116.417
bevillinger 8
Udisponerede til 4.500.000
temaer
handlingsplan
2012
Ikke
3.465.676
disponeret

Mål 2,
Regionalfond
267.634.202
(Totale
ramme 20072013)
236.826.036

Mål 2,
Socialfond
267.634.202
(Totale
ramme 20072013)
241.038.019

5.000.000

19.102.805

25.808.166

7.493.378

Vedlagt er en mere detaljeret økonomioversigt.
De regionale erhvervsudviklingsmidler
I 2012 er der 72 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf er 7 mio. kr. på
forhånd rammesat af Regionsrådet til anvendelse de tre initiativer
’Bæredygtigt byggeri i Region Sjælland’, ’Sygehuspartnerskaber’ og ’TIPS’ v.
Bruxelleskontoret, som Vækstforum har bevilliget i 2011.
Frem til dette møde har Vækstforum fra 2012-rammen bevilliget 61.917.907
kr. og foretaget reservationer på 2 mio. kr. Reservationer som forventes at
resultere i ansøgninger i første halvår af 2012. Herudover er der foretaget
yderligere bevillinger og reservationer for de kommende år, 2013-2014. Se
vedlagte økonomioversigt.
Til dette møde indstilles det, at der i alt bevilliges 7.916.417 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Heraf er de 6.479.355 kr. midler, som tidligere er
blevet reserveret ved afholdte projekttemaer under handlingsplanen i 2011.
Midlerne er fordelt på budgetårene 2011-2014. Fordelingen fremgår af
vedlagte økonomioversigt.

- 18 -

I den disponerede ramme for 2012 ligger 5 mio. kr. til årets tre temaer ”EU i
Region Sjælland”, ”Innovation og offentlig-privat samarbejde” og ”Eksport og
systemeksport”, som er beskrevet i handlingsplan 2012-2013. Heraf er der
hidtil bevilliget 500.000 kr. til Bruxelleskontoret, som led i indsatsen under
”EU i Region Sjælland”.
De resterende 3.465.676 kr. som endnu ikke er disponeret for 2012, kan bl.a.
forventes at skulle anvendes som medfinansiering til den statslige pulje
Fornyelsesfonden. Fornyelsesfonden har ved omstillingsprojekter et særskilt
krav om, at der skal tilkendegives minimum 15% regional medfinansiering. Til
dette møde behandles to ansøgninger, som også er fremsendt til
Fornyelsesfonden.
Det kan endvidere forventes, at der skal bruges midler til opfølgning og
videreførelse af aktiviteter under afslutning, i det omfang det er relevant.
Eksempelvis er der efter nytår indkommet en ansøgning om videreførelse af
den regionale afdeling af Alexandra Instituttet, samt en ansøgning fra CAT
vedr. tech-trans-aktiviteter, som kan klargøre regionale virksomheder til
investering fra den regionale kapitalfond CAT Invest Zealand. Disse
ansøgninger forventes fremlagt til behandling på Vækstforums næste møde 16.
maj 2012.
Mål 2 midler 2007-2013
Der er i de danske Mål 2-programmer i indeværende strukturfondsperiode
(2007-2013) afsat 267.634.202 kr. under Regionalfonden og 267.634.202 mio.
kr. under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Frem til dette møde er der inkl. reservationer i alt bevilliget 236.826.036 kr.
vedr. Regionalfonden og 241.038.019 kr. vedr. Socialfonden. Desuden
indstilles i det aktuelle møde 5.000.000 kr. fra Regionalfonden og 19.102.805
kr. fra Socialfonden til bevilling eller reservering. Der resterer på den
baggrund 25.808.166 kr. i Regionalfonden og 7.493.378 kr. i Socialfonden,
som skal anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
På begge fondsområder har administrationen på det seneste fået henvendelser
vedr. potentielle aktiviteter, som overstiger de tilbageværende rammer. På den
baggrund har administrationen skærpet dialogen med de aktører, som har fået
reservationer med henblik på at afdække, om der ad den vej kan identificeres
flere midler, som kan disponeres til nye aktiviteter. Resultatet af denne
opfølgning fremgår løbende af sagen vedr. opfølgning på tidligere beslutninger
og bevillinger.
Overskridelse af rammerne for Socialfonden
På Socialfonden er situationen allerede på det aktuelle møde den, at rammen
overskrides med de ansøgninger, som fremlægges.
Som det fremgår af sagen vedr. tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter,
foreslås projektet ”Symbioseuddannelsen” således indstillet til
Erhvervsstyrelsen mhp. tilskud fra Socialfonden under forudsætning af, at den
regionale støtteramme for Socialfonden tilføres yderligere midler inden for
indsatsområdet ”En kvalificeret arbejdsstyrke”.
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Herudover er administrationen i dialog med to aktører, som er ved at
færdiggøre deres ansøgninger om Socialfondstilskud til to større projekter i
relation til indsatser i uddannelsessektoren. Det samlede EU-tilskud forventes
at udgøre ca. 20 mio. kr. og vil således øge behovet yderligere for tilførsel af
Socialfondsmidler.
Mulighederne for at få tilført yderligere midler til den regionale ramme via
omfordeling mellem regionerne skal afdækkes ved en ansøgning til
Erhvervsstyrelsen om rammeudvidelse af Socialfondens prioritet 1, ”En
kvalificeret arbejdsstyrke”. Administrationen lægger op til at ansøge om en
rammeudvidelse på mindst 30 mio. kr. Herudover vil administrationen være
særligt opmærksom på mulige tilbageløbsmidler fra projekter, som inden for
kort tid aflægger slutregnskab. Afhængigt af Erhvervsstyrelsens
behandlingstid i forbindelse med nævnte ansøgning, vil eventuelle yderligere
ansøgninger blive registreret på en ”projektventeliste”.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller,
1. at økonomioversigten godkendes, og
2. at der til Erhvervsstyrelsen fremsendes ansøgning om tilførsel af
mindst 30 mio. kr. til ”Finansieringsplan – Socialfondsprogrammet –
Region Sjælland”, under ”Prioritet 1 – En kvalificeret arbejdsstyrke”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 8:
- Økonomioversigt
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9. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1559429

Resume
Dette er den samlede sag vedrørende tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller
Regionalfonden. Der behandles i alt otte ansøgninger.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges otte ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
• en ansøgning på baggrund af godkendt idé fra temaet: Region Sjælland
– Det grønne laboratorium
• to ansøgninger på baggrund af godkendt idé fra temaet: Region
Sjælland satser på de dygtigste elever
• to øvrige Mål 2-ansøgninger
• en ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje
• to ansøgninger om medfinansiering til Fornyelsesfonden
De seks projektansøgninger kan sammenfattes under følgende af Vækstforums
strategiske prioriteringer: ’Cleantech, energi og miljø’ og ’Mere viden og
innovation i virksomhederne’, ’Turisme’ og ’Sundhedsinnovation’.
Nedenfor forklares det, hvordan projekterne hver især medvirker til at
understøtte den samlede erhvervsudviklingsindsats.
Cleantech, energi og miljø - udvikling af de regionale cleantech-kompetencer
Vækstforum har siden 2007 haft en rød tråd i arbejdet med energi og miljø.
Sammenlagt har Vækstforum i perioden bevilget 231 mio. kr. til 37 forskellige
initiativer. De fleste projekter har en bred deltagerkreds og bygger på
specifikke regionale kompetencer og erfaringer. Samtidig har projekterne et
overvejende fokus på udvikling af test og demonstration af nye teknologier og
metoder til energiproduktion og/eller energibesparelser. Bl.a. har Vækstforum
understøttet et af verdens første fuldskala test-bølgekraftanlæg, et fuldskala
testanlæg til produktion af bioethanol i Kalundborg samt Center for
bæredygtigt byggeri i Næstved.
Til dette møde er der modtaget fem ansøgninger, som vil arbejde på at
understøtte Vækstforum prioritering af klima-energiområdet. En ansøgning vil
færdiggøre arbejdet med bølgekraftanlægget på Lolland. Herudover
omhandler de fire øvrige ansøgninger kompetence og uddannelse set i
sammenhæng med energi og miljø. De fire ansøgninger skal dermed betragtes
som led i den samlede udvikling af de regionale cleantech-kompetencer, og de
understøtter dermed målsætningerne formuleret i handlingsplanen for 20112012 indenfor ’Region Sjælland – det grønne laboratorium’.
Effekten af den indsats, som igangsættes med de nedenstående ansøgninger,
forventes at blive uddannelse af studerende samt opkvalificering af
medarbejdere i sjællandske virksomheder. Indsatsen betyder, at de
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sjællandske virksomheder vil blive bedre i stand til at arbejde med miljø- og
energirelaterede problemstillinger, bl.a. med ny viden om
symbiosemetoderne. Projekterne forventer et samlet deltagerantal på over
2000 personer, ligeligt fordelt på virksomhedsansatte og studerende. Samtidig
forventes det, at omkring 250 virksomheder i regionen vil blive involveret i
indsatsen. Endelig forventer Floating Powerplant ApS at medvirke til, at der
inden for en femårig periode skabes 230 nye arbejdspladser i forbindelse med
produktion bølgeenergianlæg på Lolland.
Ansøgningerne er følgende:
1. Symbioseuddannelsen
Ansøger: Foreningen Kalundborgegnens Symbiose Center. Ansøgt beløb:
8.168.241 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er 16.336.482
kr. Projektperioden er 1. april 2012 – 31. december 2014.
2. FabSchool
Ansøger: Væksthus Sjælland. Ansøgt beløb 1.003.885 kr. fra Socialfonden, Mål
2. Projektets samlede budget er på 2.007.770 kr. Projektperioden er 1. marts
2012 – 28. februar 2014.
3. Grøn Linje
Ansøger: Fonden Femern Bælt Development Forum. Ansøgt beløb: 1.500.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 5.971.968 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget 13.391.968 kr.
Projektperioden er 1. februar 2012 – 31. oktober 2014.
4. MOK UP - Motivation, Opkvalificering og Kompetenceudvikling
gennem Udbud og Partnerskaber
Ansøger: Holbæk Kommune. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 1.807.760 kr.
Projektperioden er 1. juni 2012 – 31. december 2014.
5. Poseidon - færdigudvikling af testanlæg til kombineret vind- og
bølgeenergi
Ansøger: Floating Power Plant A/S. Ansøgt beløb: 4.787.874 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er på 31.919.157 kr.
Projektperioden er 1. juli 2012 til 1. juli 2014.
Mere viden og innovation i virksomhederne
Vækstforum besluttede i møde den 17. maj 2011 at iværksætte en regional
videnmedarbejderindsats. Formålet med indsatsen er at implementere den del
af erhvervsudviklingsstrategien, som omhandler ’Mere viden og innovation i
virksomhederne’. Indsatsen skal sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens
arbejdsmarked, og at der kommer flere medarbejdere med videreudgående
uddannelse ud i regionens virksomheder, som kan bidrage til en regional
velstandsstigning på 1,13% frem til og med 2014.
Første trin i den regionale videnmedarbejderindsats blev iværksat i 2011 med
projektet ’Videnmetro’, som arbejder på at få flere højtuddannede ud i
regionens virksomheder. Projektet har primært fokus på virksomhederne. For
at styrke arbejdet i ’Videnmetro’ vil Roskilde Universitet i samarbejde med
Syddansk Universitet med nedenstående projekt arbejde på at øge interessen
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fra studerende og færdiguddannede akademikere til at søge ansættelse i små
og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.
6. Videnmedarbejdere i Region Sjælland
Ansøger: Roskilde Universitet. Ansøgt beløb: 1.979.355 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler samt 3.958.711 kr. fra Socialfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er 7.917.421 kr. Projektperioden er 1. marts 2012 –
1. oktober 2014.
Turisme
Vækstforum arbejder med turisme som en af de fire regionale
styrkepositioner. Med henblik på at fokusere turismeindsatsen blev der i 2011
udarbejdet en regional turismestrategi. Strategien bliver bl.a. realiseret via
Vækstforums samarbejdskontrakt med Østdansk Turisme. Med indsatsen er
det bl.a. ambitionen at øge omsætningen i turisme i regionens kystområder.
For at styrke dette besluttede Vækstforum den 17. maj 2011 at reservere 3 mio.
kr. til Videnscenter for kystturisme i Hvide Sande. Tilskuddet blev reserveret
til konkrete aktiviteter. Bestyrelsen og formanden for Videnscenter for
kystturisme er endnu ikke officielt etableret. Det forventes at ske primo 2012.
På denne baggrund har Region Midtjylland på vegne af bestyrelsen for
videnscenteret udarbejdet en ansøgning til de nationale midler under ’den
konkurrenceudsatte pulje’ (Mål 2 midler). Ansøgningsfristen var den 16.
januar 2012. Administrationen har den 13. januar fremsendt
partnerskabserklæring til projektet. Erklæringen er underskrevet under
forudsætning af Vækstforums og efterfølgende Regionsrådets beslutning.
Ansøgningen inddrager alle regioner på nær Region Hovedstaden. Det er de
samme regionale parter, som deltager i Videnscenter for kystturisme. Dog er
Region Nord ikke direkte partner i projektet. I et samarbejde mellem de fire
regioner vil projektet udvikle de fire demonstrationsprojekter,
Kulturoplevelser, Fødevare- og smagsoplevelser, Naturoplevelser og By- og
havnemiljøer. Den forventede effekt i Region Sjælland er etablering af
demonstrationsprojektet for Kulturoplevelser i regionen samt en række
underaktiviteter under de andre demonstrationsprojekter. Herved opnås en
direkte effekt i regionen af etableringen af videncentret i Hvide Sande. En
anden effekt er, at der opnås en gearing af de regionale midler til
videnscenteret. Hertil kommer en øget koordinering af produktudviklingen på
turismeområdet på tværs af regionale skel
7. ”Oplevelsesbaseret kystturisme”
Ansøger: Region Midtjylland. Ansøgt beløb: 3.000.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 60.000.000 kr.
Projektperioden er marts 2012 – december 2014.
Sundhedsinnovation:
Vækstforum har modtaget ansøgning fra Slagelse Kommune omhandlende de
udviklingsmuligheder, der vil være i forbindelse med det kommende byggeri af
nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Projektet ”Psyciatric Research Innovation
Lab” (PRIL) skal udnytte det potentiale, der ligger i at etablere et stort samlet
miljø til behandling og forskning indenfor psykiatri i Slagelse samt at etablere
en udviklingsplatform mellem praksis, forskning og virksomheder inden for
feltet.
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Projektet lægger sig op til Vækstforums tema i 2012 om ”Innovation og
offentlig-privat samarbejde”, og de ansøgte midler indgår som
medfinansiering i ansøgning til Fornyelsesfonden, hvorfor der er en gearing på
en faktor seks ca.
PRIL er et supplement og en samarbejdspart til SundhedsInnovationSjælland
(SIS), som har sit primære fokus på innovation i sygehusene samt
kommercialisering af idéer, og som Vækstforum medfinansierede etableringen
af i 2011.
Projektet har tæt sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi for 20122015 og dens handlingsplan 2012-2013 om ”Psykiatri-innovation og
velfærdsteknologi”.
8. Psyciatric Research and Innovation Lab PRIL
Ansøger: Slagelse Kommune. Ansøgt beløb: 837.062 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 5.580.411kr.
Projektperioden er 1. oktober 2012 – 30. september 2015.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Med de fire socialfondsansøgninger, som fremlægges, overskrides den
regionale ramme. Af de fire ansøgninger har tre været behandlet og fået
reserveret midler indenfor rammen i forbindelse med tidligere
ideindkaldelser. Dette er ikke tilfældet for ”Symbioseuddannelsen”. Derfor
foreslås det, at projektet ”Symbioseuddannelsen” indstilles til
Erhvervsstyrelsen mhp. tilskud fra Socialfonden under forudsætning af, at den
regionale støtteramme for Socialfonden kan tilføres yderligere midler inden
for indsatsområdet ”En kvalificeret arbejdsstyrke”.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 8.168.241
kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Foreningen Kalundborgegnens Symbiose
Center til projekt ”Symbioseuddannelsen”. Tilskuddet gives under
forudsætning af at Erhvervsstyrelsen kan afsætte yderligere midler end
den eksisterende regionale ramme under Socialfonden.
2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1.003.885
kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Væksthus Sjælland til projekt
”Fabschool”.
3.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 1.500.000
kr. til Fonden Femern Bælt Development til projekt ”Grøn
Linje”. Tilskuddet afholdes af det allerede reserverede beløb fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2011.
b. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
5.971.968 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Fonden Femern Bælt
Development til projekt ”Grøn Linje”, som en selvstændig
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tillægsaktivitet til nuværende projekt ”Klar til Femern Bælt
2012”.
4. der reserveres op til 600.000 kr. til Holbæk Kommune til projekt
”MOK UP”. Reservationen foretages af de regionale
erhvervsudviklingsmidler med en fordeling på 200.000 kr. for hhv.
2012, 2013 og 2014. Reservationen er betinget af, at det regionale
tilskud ikke overstiger 50 % af den samlede finansiering. Det
forudsættes derudover, at projektet i det omfang det er
hensigtsmæssigt sikrer samarbejde med projektet ”Grøn Linje” ved
Femern Belt Development. Det skal særligt ske i forhold til den
virksomhedsrettede del af Mok Up, herunder kontakten til
virksomhederne. Det forudsættes ligeledes, at der i videst muligt
omfang sikres inddragelse af øvrige regionale kommuner samt Region
Sjælland. Endelig forudsættes det, at projektets metodeudvikling
beskrives og stilles til rådighed.
5. der reserveres op til 5 mio. kr. fra Regionalfonden, Mål 2 til Floating
Power Plant A/S til projekt, ”Poseidon - færdigudvikling af testanlæg til
kombineret vind- og bølgeenergi”. Reservationen er betinget af, at
projektet også opnår støtte fra Fornyelsesfonden.
6.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på
1.979.355 kr. til Roskilde Universitet til projekt
”Videnmedarbejdere i Region Sjælland”. Tilskuddet afholdes af
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2012.
b. det indstilles samtidig til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et
tilskud på 3.958.711 kr. fra Socialfonden, Mål 2 til Roskilde
Universitet til projekt ”Videnmedarbejdere i Region Sjælland”.
7.
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 3.000.000
kr. til Region Midtjylland på vegne af Videnscenter for
kystturisme til projekt ”Oplevelsesbaseret kystturisme”.
Tilskuddet gives under forudsætning af, at ansøgningen til den
konkurrenceudsatte pulje (KUP) bliver godkendt. Tilskuddet
afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler fordelt på
500.000 kr. i 2011, 1.000.000 kr. i 2012, 1.000.0000 kr. i 2013
og 500.000 kr. i 2014, jf. Vækstforums reservation den 17. maj
2011.
b. Region Sjælland og Østdansk Turisme vil i tilfælde af en KUPgodkendelse (konkurrenceudsatte pulje) arbejde for at blive
leadpartner på demonstrationsprojektet om kulturhistorie.
8. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 837.062 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler til Slagelse Kommune til projekt,
”Psyciatric Research and Innovation Lab PRIL”. Bevillingen foretages
med en fordeling på 437.062 kr. i 2012 og 400.000 kr. i 2013.
Bevillingen er betinget af, at projektet også opnår støtte fra
Fornyelsesfonden.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
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Bilag til punkt nr. 9:
- Bilagsnotat Symbioseuddannelse
- Bilagsnotat FabSchool
- Bilagsnotat Grøn Linje
- Bilagsnotat MOK UP
- Bilagsnotat Poseidon
- Bilagsnotat Videnmedarbejdere i Region Sjælland
- Bilagsnotat Oplevelsesbaseret Kystturisme
- Bilagsnotat PRIL
- Ansøgning Symbioseuddannelse - Socialfonden
- Ansøgning FabSchool - Socialfonden
- Ansøgning Grøn Linje - Socialfonden
- Ansøgning MOK UP
- Ansøgning Poseidon - Testanlæg
- Ansøgning Videnmedarbejdere i Region Sjælland Erhvervsudviklingsmidler
- Ansøgning Videnmedarbejdere i Region Sjælland - Socialfonden
- Ansøgning_foreløbig Oplevelsesbaseret kystturisme
- Ansøgning PRIL Denmark_regionale erhvervsudviklingsmidler
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10. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1573130

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der indkommet i alt fire projekter, som alle
hører under bekendtgørelsen om natur- og miljøprojekter. Projekterne har
været i høring hos medlemmer af det kommunale Natur- og
Miljøchefnetværk i Region Sjælland og fremlægges til godkendelse af
Vækstforum.
Sagsfremstilling
Den 4. november 2011 godkendte NaturErhvervstyrelsen den fælles
programansøgning fra 15 kommuner og Region Sjælland til ”200 mio. kr.
puljen”, som nu kaldes puljen for grøn omstilling / Sjællandsprogrammet.
Ansøgningen blev godkendt således, at der er afsat 55,2 mio. kr. fra EU’s
landdistriktsmidler til programmet.
Den 17. november 2011 blev der afholdt et indledende informationsmøde med
invitation til samtlige kommuner, lokale aktionsgrupper (LAG’er) samt
virksomheder og turistorganisationer, der kan have interesse i programmet.
Sjællandsprogrammet rummer fem bekendtgørelser. Vækstforum Sjælland er
besluttende for ansøgninger til den del af programmet, som vedrører
bekendtgørelserne:
• Netværksaktiviteter. Bekendtgørelse nr. 397 af 2. februar 2011 om
tilskud til netværksaktiviteter og fremme af afsætning af fødevarer
omfattet af en EU-kvalitetsordning.
• Natur- og miljøprojekter. Bekendtgørelse nr. 930 af 16. juli 2010 om
tilskud til natur og miljøprojekter.
• Udvikling og demonstration i fødevaresektoren (fondsbekendtgørelse).
Bekendtgørelse nr. 932 af 19. juli 2010 om tilskud til udvikling og
demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende
forarbejdning i fødevaresektoren.
Ansøgninger, der vedrører de to LAG-bekendtgørelser, skal alene vurderes og
godkendes hos de relevante LAG’er. Af hensyn til den samlede
programopfølgning, orienteres Vækstforum om LAG-ansøgninger ved
førstgivne møde.
NaturErhvervstyrelsen har udmeldt frister for, hvornår styrelsen modtager
ansøgninger fra de regionale programmer. Der er fem ansøgningsfrister i 2012
og fire i 2013. Ansøgninger vil blive behandlet ved Vækstforums planlagte
møder i 2012 og tilsvarende i 2013. De projektforslag, som indgår i det
godkendte Sjællandsprogram prioriteres i de første ansøgningsrunder.
Initiativerne skal ske inden for følgende temaer under Sjællandsprogrammet:
• Fødevarer som styrkeposition og vækst i fødevareerhvervene
• Grøn Innovation
• Turisme, oplevelsesøkonomi og kulturhistorie

- 27 -

•
•

Natur og miljø
Livskvalitet

Indkomne ansøgninger under Sjællandsprogrammet
Vækstforum har modtaget fire ansøgninger, der er omfattet af
Sjællandsprogrammet. Se vedlagte ansøgninger og bilagsnotater. Sidstnævnte
er udarbejdet af de kommunale tovholdere med tilknytning til
Sjællandsprogrammet. Projekterne hører alle under bekendtgørelsen om
natur- og miljøprojekter. Det drejer sig om følgende fire ansøgninger:
1. Sorø Kommune søger om 141.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til
”Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune”.
2. Sorø Kommune søger om 58.175 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Visualiseringsplan for naturgenopretning i Sorø Kommune”.
3. Roskilde Kommune søger om 350.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Natur, klimatilpasning og vandafledning”.
4. Solrød Kommune søger om 322.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Etablering af vådområde og naturpark ved Solrød Bæk
(Tykmosen)”.
Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de får støtte fra
Sjællandsprogrammet. I den forbindelse er alle fire ansøgninger blevet
indstillet til godkendelse.
Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt kommunal medfinansiering. Der søges om i alt
871.925 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
141.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 58.175
kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Visualiseringsplan for naturgenopretning i Sorø Kommune”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
350.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
projektet ”Natur, klimatilpasning og vandafledning”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
322.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Solrød Kommune til projektet
”Etablering af vådområde og naturpark ved Solrød Bæk (Tykmosen)”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 10:
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- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet
- Bilagsnotat Naturkvalitetsplan for Sorø Kommune
- Bilagsnotat Visualiseringsplan for naturgenopretning i Sorø
- Bilagsnotat Natur klimatilpasning og vandafledning
- Bilagsnotat Etablering afvådområde- og naturpark ved Solrød Bæk
(Tykmosen
- Ansøgning Naturkvalitetsplan for Sorø
- Ansøgning Visualiseringsplan for naturgenopretning i Sorø
- Ansøgning Natur, klimatilpasning og vandafledning
- Ansøgning Etablering af vådområde... Solrød Bæk
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11. Opfølgning på tidligere beslutninger og
bevillinger
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563572

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
tidligere har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedr. udvalgte
reservationer og bevillinger.
Sagsfremstilling
Her gives en kort status på seks tidligere godkendte projekter samt fem
reservationer. Uddybning af status er vedlagt.
RUC Innovation og Risø DTU
I forlængelse af COWI’s evaluering af Vækstforums udviklingskontrakter, blev
det besluttet, at Risø DTU og RUCInnovation udarbejde et notat om, hvordan
de vil indarbejde tilbagemeldingen fra deres samarbejdspartnere, der fremgår
af COWIs evaluering. Der er modtaget vedlagte notater fra Risø DTU og
RUCInnovation, der begge viser, at de har taget evalueringen til efterretning,
og vil sørge for at gøre det endnu bedre således, at de imødegår
virksomhedernes krav.
Status for Copenhagen Connected
Vækstforum godkendte den 2. december 2009 ansøgning fra Wonderful
Copenhagen om at støtte fastholdelse af Københavns Lufthavns Kastrup
gennem ruteudvikling. Projektet har medvirket til åbning af flere nye
interkontinentale flyruter til Københavns Lufthavn. Projektet støttes med 2
mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler pr. år i fire år, i alt 8 mio.
kr. Samlet budget er på 50 mio. kr., og det understøttes desuden med statslige
midler. Processen vedr. statslige midler har taget længere tid end forventet,
hvorfor projektperioden er udvidet med 2014, og første rate af midlerne fra
Region Sjælland dækker perioden 2010-2011.
”Klar til Femern Bælt 2012”
Vækstforum godkendte i møde den 2. december 2009, at projektet ved Fonden
Femern Bælt Development blev indstillet til Erhvervsstyrelsen til en
Socialfondsbevilling på 15.894.250 kr. Det samlede budget udgør i alt
31.788.500 kr. Projektperioden er planlagt til 1. januar 2010 – 2012. Projektet
har oplevet udfordringer, bl.a. i forbindelse med at byggeriet af Femern Bælt
forbindelsen blev udsat to år, hvilket har bevirket en vigende efterspørgsel
samtidig med, at der har der været aktiviteter, som har været vanskeligere at
gennemføre end oprindeligt planlagt. For at vurdere projektets fremdrift
indkalder administrationen efter aftale med Forvaltningsmyndigheden,
Erhvervsstyrelsen, månedsvise økonomirapporter, indtil videre i første halvår
af 2012, for at kunne vurdere den nødvendige fremdrift og tilslutningen til de
udbudte kurser. Frem mod sommeren 2012 vil administrationen i dialog med
de involverede parter således kunne vurdere, om der vil være behov for
justeringer.
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”Vindtunnel på Forskningscenter Risø” (reservation)
Vækstforum godkendte i møde den 17. maj 2011, at der blev reserveret
4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Forskningscenter
Risø til projektet. Endvidere blev der reserveret 10.000.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Videnskabsministeriet har nu truffet endelig afgørelse
om, at placeringen bliver ved Risø ud fra rationalet, at de eksisterende
forskningsmiljøer allerede er placeret her. Der har været behov for at
nedjustere økonomien i forhold til det oprindelige forslag, hvor den samlede
pris var anslået til 140 mio. kr. I det nye forslag, er vindtunnellen budgetteret
til 66 mio. kr., hvoraf der forventes 40 mio. kr. fra VTU og fortsat 14 mio. kr.
fra Region Sjælland. De resterende 12 mio. kr. finansieres af DTU. Det er aftalt
med projektet, at der fremsendes ansøgning, som kan behandles på
Vækstforums møde den 16. maj 2012.
”Den regionale bioenergisatsning” (reservation)
Vækstforum har reserveret 3.560.250 kr. fra de regionale erhvervsudviklings
og 8 mio. kr. fra EU’s strukturfondsmidler til etableringen af en samlet
regional bioenergisatsning under projekttemaet: ”Region Sjælland – Det
grønne laboratorium”.
Det har i ansøgningsfasen været vanskeligt at finde enighed i projektkredsen
omkring projektets konkrete indhold og de rette arbejdsgange for at udarbejde
en endelig ansøgning. Der har derfor været behov for ekstra tid til at præcisere
projektets faglige kerne og dermed udarbejde en ansøgning. Projektet
forventer at fremsende endelig ansøgning til behandling i Vækstforum den 16.
maj 2012.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforum orienteres om notaterne om RUCinnovation og Risø
DTU’s resultater fra kontrakterne.
2. det bevilgede beløb på 2 mio. kr. årligt i fire år til projektet Copenhagen
Connected fastholdes.
3. Vækstforum orienteres om projekterne: ”Vindtunnel på
Forskningscenter Risø”, ”Den regionale bioenergisatsning” og ”Klar til
Femern Bælt 2012”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 11:
- Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger
- Notat på baggrund af COWIs evaluering af RUC Innovation
- Notat på baggrund af COWIs evaluering af Risø/ DTU
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12. Gensidig orientering
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563574

Resume
Vækstforum orienteres om status for relevante områder, som forummet
enten selv arbejder med eller har efterspurgt indblik i.
Sagsfremstilling
Overblik over handlingsplan 2012-2013
Vækstforum efterspurgte på sidste møde en kort oversigt, som sammenfatter
handlingsplanens indsatser. Et overblik over hvilke aktiviteter, der tænkes
gennemført hvornår, er under udarbejdelse. Dels som en folder til
distribuering og dels i tæt sammenhæng med rekonstruering af Region
Sjællands tilskudshjemmeside.
Turismestrategien
På mødet i Vækstforum Sjælland den 6. december 2011 blev det besluttet at
indlede en dialog med kommunerne, Østdansk Turisme og VisitDenmark om
behovet for udvikling af markedsføringsaktiviteter.
Dialogen med kommunerne om markedsføring er igangsat. Bl.a. med et møde
den 30. januar 2012 på Sørup Herregård. Op til mødet vil administrationen
udarbejde et notat angående markedsføring. Notatet vil bl.a. indeholde
følgende hovedpunkter:
• Vækstforum har vedtaget en turismestrategi, som fokuserer på
udvikling.
• Turismestrategien lægger op til at både kommuner og erhverv spiller
en stor rolle og har vigtige opgaver i forbindelse med udvikling af
turismen.
• Østdansk Turisme må godt lave markedsføring - men Vækstforums
midler er fokuseret på udvikling.
Sideløbende er der sat en dialog i gang med VisitDenmark. Vedlagte notat
uddyber status.
Erfaringer fra Interreg-programmerne
Vækstforum har i møde den 6. december 2011 efterspurgt, at administrationen
med henblik på næste programperiode indhenter erfaringer med at arbejde
med Interreg-programmerne. Det er på den baggrund udarbejdet vedlagte
notat, som giver et overblik over, hvordan Region Sjælland arbejder med
Interreg-programmerne. Region Sjælland har adgang til at arbejde med mange
Interreg-programmer og deltager til gengæld ikke deltager fuldt i dem alle.
Niveauet for deltagelse i programmerne samlet set er rigtigt højt.
Interreg IV A-programmernes overordnede formål er at støtte udviklingen af
grænseoverskridende økonomiske, sociale, kulturelle og miljømæssige
aktiviteter, mens IV B-programmerne støtter udviklingen af makroregioner.
Programmerne er finansieret af den Europæiske Fond for Regionaludvikling
(EFRU). Den aktuelle programperiode er 2007-2013.
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Forhandlinger om budgettet og programstrukturen for den kommende
programperiode 2014-2020 vil bl.a. foregå under det aktuelle danske EUformandskab. Derfor arbejder alle programmerne med at evaluere succeser og
udfordringer fra den indeværende periode.
Notatet konkluderer bl.a., at Interreg-programmernes bredde i temaer
afspejler de offentlige myndigheder/institutioners brede opgaveområder og
derfor giver gode udviklingsmuligheder til kommuner, regioner og andre
offentlige myndigheder. Samt at de geografiske områder, som programmerne
dækker, giver gode samarbejdsmuligheder og mange forskellige potentielle
samarbejdspartnere. Der kan være udfordringer for aktørerne i de
bureaukratiske processer. Det er derfor nødvendigt at fastholde fokus på
regelforenkling og afbureaukratisering. Projektpartnere, der har opnået
erfaring med programmerne, vender ofte tilbage, hvilket kan tyde på, at de
bureaukratiske hindringer kan overvindes med erfaring.
Kommende strukturfondsprogrammer
EU Kommissionen præsenterede i oktober 2011 udkastet til de nye
forordninger for de kommende strukturfonde for perioden 2014-2020. I det
vedlagte notat gives et kort overblik over indholdet af forordningerne, såvel
som der gives et overblik over den kommende beslutningsproces, som den
forventes at forløbe.
Status for deltagelse i Folkemødet på Bornholm
Vækstforum besluttede på møde den 6. december 2011 at tage imod
invitationen fra Bornholm Vækstforum for at deltage i møder i forbindelse
med Folkemødet på Bornholm medio juni 2012. De vækstforummedlemmer,
der ønsker det, kan melde sig til at deltage. Pt. har 11 medlemmer ønsket at
deltage, heraf skal seks medlemmer allerede i anden sammenhæng til
Bornholm.
Udgangspunktet var, at Danmarks Vækstråd ville arrangere et møde med de
seks vækstfora den 14. juni 2012. Vækstrådet har imidlertid besluttet at
afholde sit møde den 15. juni, hvorfor det forventes, at mødet med
vækstforaene og andre relevante møder for vækstforummedlemmer også
bliver den 15. juni. Der planlægges efter, at møderne afholdes, så det bliver
muligt at tage til Bornholm med fly og uden overnatning.
Administrationen har ikke kontaktet medlemmerne endnu med henblik på
den nye dato, da vi fortsat afventer en endelig melding fra Vækstforum
Bornholm.
CAT Invest Zealand
Vækstforum har som led i indsatsen for at sikre risikovillig kapital til regionale
virksomheder med vækstpotentiale bidraget til etableringen af CAT Invest
Zealand (CIZ). Selskabet er etableret af CAT i 2010 med i alt 67,5 mio. kr. i
kapital. Kapitalen består af 30 mio. kr. fra EU’s Regionalfond, 30 mio. kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler og 7,5 mio. kr. statslige midler fra
Erhvervsstyrelsen.
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CIZ investerer i små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale og
tilfører samtidig viden og rådgivning til virksomhederne. Virksomhederne er
kendetegnet af industriel innovation og af at sigte mod stor markedsandel.
CIZ har hidtil investeret i fire virksomheder i regionen:
- Lean Vent i Korsør: Ventilationsløsninger. Investering 8,4 mio. kr.
- WeDoWood i Holbæk: Bæredygtige designmøbler i bambus.
Investering 2,8 mio. kr.
- Denkalift i Holbæk: Trailermonterede lifte og speciallifte. Investering
8,5 mio. kr.
- Cotes i Skælskør : Affugtningsløsninger. Investering 5 mio. kr.
Selskabet drives af CATs management team og har en bestyrelse med Torben
Ballegaard, Jens Stenbæk og Bruno Månsson.
Gennem CIZ og det vækstforumstøttede projekt Vækstdriver har CAT øget sin
investeringsaktivitet i Region Sjælland betydeligt.
CAT har udarbejdet en folder med information om CIZ og virksomhederne:
http://www.catscience.dk/files/pdf/catskabervaekstbrochure.pdf
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 12:
- Notat vedr. EU's strukturfonde efter 2013
- Erfaringer med Interreg-programmerne
- Procesnotat om dialog i relation til markedsføring
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13. Eventuelt
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563576

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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