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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1589034

Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordnen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Opfølgning på Vækstforums indsats - fokus
på resultater og effekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1675361

Resume
Der gives en præsentation af de vigtigste resultater og effekter af
Vækstforums erhvervsudviklingsindsats 2011 – 2012. Derudover planlægges
der et temamøde den 6. september 2012 i forbindelse med Vækstforum møde.
Her vil udvalgte projekter blive inviteret, med henblik på at give en
præsentation af deres resultater.
Sagsfremstilling
Et vigtigt element i den fremadrettede erhvervspolitiske indsats er, at der
løbende foretages status på, hvilke resultater og effekter der kommer ud af de
mange udviklingsinitiativer. Der gives her en præsentation af de væsentligste
resultater, og samtidig lægges der op til at invitere afsluttede projekter til at
præsentere deres resultater ved et kommende temamøde den 6. september
2012.
Resultater af erhvervsfremmeindsatsen 2011-2012
Til vækstkonferencen den 7. maj 2012 offentliggjorde Vækstforum følgende
publikationer om resultater og effekter af den regionale
erhvervsfremmeindsats: ”AJOUR”, ”SUCCES-historier fra Region Sjælland” og
”Sjælland i Vækst 2012”. Materialet giver et grundigt indblik i de resultater,
som Vækstforums projekter har medvirket til at skabe. Ligeledes blev der
inden konferencen, på fællesmøde mellem Vækstforum Sjælland og
Regionsrådet, sat fokus på effekter af arbejdet. Her præsenterede Oxford
Research status for implementering af erhvervsudviklingsstrategien.
Af AJOUR fremgår det, at Vækstforum har medvirket til at skabe 625 private
arbejdspladser, 139 af regionens eksisterende virksomheder har opnået
forbedret konkurrenceevne og samlet har erhvervsfremmeindsatsen resulteret
i 134 nye regionale virksomheder.
Særligt er det i forbindelse med de regionale samarbejdskontrakter og via
samarbejdet med CAT og Væksthus Sjælland, at det er lykkes at øge antallet af
nye regionale virksomheder og skabe nye arbejdspladser. Bl.a. har
etableringen af den regionale investeringsfond ’CAT invest Zealand’, medvirket
til at CAT det seneste år har investeret knap 60 mio. kr. i potentielle regionale
vækstvirksomheder.
På kompetence- og uddannelsesindsatsområdet har Vækstforum spillet en
vigtig rolle, i forhold til at over 5.500 personer de seneste år har gennemgået
kompetenceudviklingsforløb, som alle er målrettet de regionale
styrkepositioner. Indsatsen har fortrinsvist haft fokus på opkvalificering af
ansatte i regionens virksomheder. Således er 75% af alle deltagere i
Vækstforums kompetenceudviklingsaktiviteter personer, som i forvejen er i
beskæftigelse. Den resterende del omfatter enten ledige eller elever på
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ungdomsuddannelser. Indsatsen dækker over 56
kompetenceudviklingsinitiativer, som primært er støttet via
socialfondsprogrammet med samlet 212 mio. kr.
Det er særligt indenfor de to regionale styrkepositioner, ’Cleantech, energi og
miljø’ og ’Medico/sundhed”, at regionen har oplevet en positiv udvikling.
Imens alle øvrige erhverv i 2009-2010 oplevede en beskæftigelsesmæssig
tilbagegang, har der i Region Sjælland været en vækst på henholdsvis 2%
indenfor cleantech og 1% indenfor medico/sundhed.
Siden starten 2007 er der igangsat 237 erhvervsfremmeinitiativer, som er
finansieret af regionale erhvervsudviklingsmidler og/eller EU mål 2 midler.
Det beløber sig samlet til knap 900 mio. kr., og inklusiv medfinansiering fra
projekterne er der i løbet af de sidste fem år investeret for mere end 1,5 mia.
kr. i aktiviteter, der skal realisere den regionale erhvervsudviklingsstrategi.
I vedlagte AJOUR, er det muligt at læse om mange flere af de resultater, som
Vækstforum har medvirket til at skabe.
Den fremadrettede opfølgningsindsats – temamøde den 6. september 2012
I takt med, at Vækstforum det seneste år har prioriterede større og mere
sammenhængende satsninger, er der generelt blevet bedre mulighed for at
foretage opfølgning og effektmåling. Administrationen forsøger så vidt muligt
at være aktive i forbindelse med projekternes gennemførelse bl.a. ved at
involvere sig i projektafviklingen og sikre statusrapporteringer fra projekterne.
For at give Vækstforum et endnu bedre indtryk af projekternes resultater, vil
der til Vækstforums møde den 6. september 2012 blive afholdt et temamøde,
hvor udvalgte projekter vil få lejlighed for at præsentere deres resultater og
effekter. Projekterne vil som udgangspunks blive udvalgt på baggrund af
følgende kriterier:
• Forventning om, at der kan præsenteres konkrete resultater
• Projekterne indeholder virksomhedsrettede aktiviteter
• Projekterne dækker en geografisk spredning i hele regionen
• Projekterne repræsenterer tilsammen alle fire regionale
styrkepositioner (erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014)
• Projekterne skal samlet repræsentere midler bevilliget fra hhv.
regionale erhvervsudviklingsmidler, Socialfonden og Regionalfonden.
Projekterne vil blive bedt om at forholde sig dels til egne målsætninger og dels
de generelle målsætninger, som Vækstforum har beskrevet i
erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Der lægges op til, at der foruden
Vækstforum vil være mulighed for, at øvrige relevante regionale aktører kan
deltage ved temamødet.
Administrationen har tidligere afholdt lignende projektopfølgningsseminarer,
bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af opfølgningsmaterialet til
Vækstkonferencen. Her blev der den 28. marts i år afholdt et projektseminar
for knap 20 vækstforumprojekter. Reaktionerne fra deltagerne var positive, og
der var desuden et udbredt ønske om også at præsentere resultaterne for
Vækstforums medlemmer.
Økonomi
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Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 2:
- AJOUR, maj 2012
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3. Evaluering af konferencen den 7. maj 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674163

Resume
Vækstforum Sjælland afholdt vækstkonference den 7. maj 2012. Konferencen
evalueres for så vidt angår målgruppe, form, omfang og kommende temaer.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjællands årlige vækstkonference blev afholdt mandag den 7. maj
2012 kl. 10.00-16.30 på Gisselfeld Kloster, Gisselfeldvej 12A, 4690 Haslev. Det
overordnede tema for konferencen var EU's betydning for erhvervsudviklingen
i Europa og specielt virksomhederne i Region Sjælland.
Samme morgen holdt Vækstforum møde med Regionsrådet om resultater og
effekter. Her gav Oxford Resarch et oplæg om nulpunktsanalysens status på
mål og indikatorer for erhvervsudviklingsstrategiens indsatsområder.
Vækstkonferencen havde både til formål at give virksomheder inspiration og
mulighed for at knytte nye kontakter og samarbejde om udviklingsprojekter.
Den havde samtidig til formål at give ny viden, øge videndeling og styrke
samarbejdet mellem Vækstforums samarbejdspartnere og projektholdere.
Formiddagen var tilrettelagt som en messe, hvor der var lejlighed til at mødes
med flere af Vækstforums samarbejdspartnere indenfor EU, grøn satsning,
kapital/finansiering, Femern, internationalisering, forskning anvendt i
virksomheder og kompetence.
Derudover var der tre formiddagsseminarer for virksomhederne, som blev
afholdt i samarbejde med CAT, CONNECT Denmark, Copenhagen Cleantech
Cluster og Rodin Genoff.
Om eftermiddagen var der oplæg med eksempler, muligheder og udfordringer
i forhold til at skabe vækst i virksomheder i regionen.
Der var ca. 250 deltagere på konferencen, heraf ca. 40 virksomheder. Nogle
deltog hele dagen, andre kom op ad formiddagen, eller gik i løbet af
eftermiddagen, hvilket programmet også lagde op til.
Pressemeddelelse om dagen kan læses her:
http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/ministeren
-formanden-og-klynge-eksperten.aspx.
Forslag om supplerende virksomhedsrettede seminarer
Det er opfattelsen, at vækstkonferencen med dette års niveau har nået
maksimum for det antal arrangementer, som kan rummes indenfor det
samlede dagsprogram. Det er vurderingen, at formiddagens seminarer var
vanskelige at fastholde fokus på. Der er samtidig stor efterspørgsel på, at
konferencen både tilrettelægges med virksomhederne for øje, og som et årligt
mødested hvor dem, som arbejder med erhvervsfremme i regionen, har
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mulighed for at mødes, se hinandens resultater, blive klogere på metoder til
erhvervsfremme og drøfte regionens udfordringer og muligheder. Dette er
vanskeligt at rumme indenfor det samme arrangement. Samtidig er det meget
at sætte en hel dag af for mange deltagere.
Det foreslås derfor, at de forskellige formål i stedet tilgodeses ved, at der i
tillæg til den årlige vækstkonference fremover arrangeres 2-3 særskilte
virksomhedsrettede seminarer. Vækstkonferencen vil dermed fortsat være
Vækstforums årlige præsentation af aktiviteter og resultater, og stedet hvor
man kan mødes og få ny viden.
De virksomhedsrettede seminarer tilrettelægges i forlængelse af konferencens
tema, men med mere specifikke emner og definerede målgrupper. De afholdes
som morgenmøder eller gå-hjem møder og gennemføres i samarbejde med
aktører, som i forvejen er tæt på virksomhederne, herunder erhvervsskoler,
klyngeorganisationer, erhvervsråd, banker m.v. Målgrupperne vil, afhængigt af
emnet, være specifikke grupper af virksomheders ledere, udviklingsafdelinger,
bestyrelser eller lignende.
Det foreslås, at der i efteråret 2012 afholdes to seminarer: Et med fokus på
finansiering og et med fokus på eksport og internationalisering. Det
førstnævnte foreslås afholdt i samarbejde med CAT, bankerne, Væksthus
Sjælland og Vækstfonden. Det sidstnævnte afholdes i sammenhæng med
efterårets handlingsplanstema om eksport og i samarbejde med de
igangværende aktiviteter på området, som varetages af bl.a. Væksthuset,
Eksportrådet og Syd-Tek.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. Vækstforum evaluerer konferencen
2. Vækstforum godkender, at der fremover afholdes 2-3
virksomhedsrettede seminarer som et tilbud til virksomhederne i
supplement til den årlige vækstkonference.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. Regionale vækstpartnerskaber
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674161

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har udsendt regeringens udspil til
vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland. Der er aftalt møde om
indgåelse af partnerskabet den 6. juni 2012.
Sagsfremstilling
Regeringen drøfter i løbet af foråret regionale vækstpartnerskaber med de
regionale vækstfora. Partnerskaberne er ramme for den fælles indsats fra
regeringen og de regionale vækstfora for at styrke vækst og erhvervsudvikling i
Region Sjælland.
Vækstpartnerskaberne indgås mellem regeringen og hvert af de seks vækstfora
inden for eksisterende økonomiske og administrative rammer. De erstatter
tidligere års partnerskabsaftaler mellem regeringen og de enkelte vækstfora.
Erhvervs- og Vækstministeriet har den 6. marts 2012 udsendt regeringens
udspil til vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland. Vækstforum behandler
udspillet på sit møde 16. maj 2012.
Møde 6. juni
Partnerskabet forventes indgået på et møde 6. juni 2012, hvor en delegation
fra Vækstforum Sjælland mødes med Minister for By, Bolig og Landdistrikt
Carsten Hansen, Uddannelsesminister Morten Østergaard og Erhvervs- og
Vækstminister Ole Sohn. Vækstforums delegation består af: Ulla Koch, Jane
Strange, Niels Hörup, Laila Busted og Steen Bach Nielsen.
På mødet ønsker ministrene at drøfte følgende emner:
• Vækstforums hidtidige indsats for vækst og erhvervsudvikling,
herunder de resultater, som vækstforum har opnået siden
strukturreformen trådte i kraft i 2007
• Vækstforums indsats for at fremme det erhvervsmæssige potentiale på
sundheds- og velfærdsområdet
• Perspektiverne i et styrket samarbejde mellem Vækstforum og de
lokale aktionsgrupper (LAG’erne) om erhvervsindsatsen i
landdistrikter og yderområder
• Vækstforums arbejde med regionale styrkepositioner, uddannelse samt
samarbejdet herom
Derudover foreslås det, at Vækstforum Sjælland sætter følgende væsentlige
regionale temaer på dagsordenen:
• Det grønne område
• Risikovillig kapital
• Kompetenceudvikling
Mødemateriale udsendes til delegationen forud for det politiske møde.
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Regeringens udspil til vækstpartnerskab
Vedlagt er regeringens udspil. Administrationen har med synlige ændringer
tilføjet bemærkninger og forslag til tekst, som ønskes indarbejdet. Forslagene
er bl.a. udarbejdet med det formål at gøre den nye regering opmærksom på
relevante aktiviteter og samarbejdsmuligheder i regionen.
Regeringens udspil indeholder 18 indsatser, som et stykke af vejen afspejler de
regionale prioriteringer:
1. Evaluering af kommunalreform
2. Styrket samarbejde på udvalgte erhvervsområder
3. Erhvervsmæssigt potentiale inden for sundheds- og velfærdsområdet
4. Grøn omstilling
5. Design og arkitektur
6. Turisme
7. Fødevarer
8. Samarbejde mellem vækstfora og lokale aktionsgrupper
9. Vækststrategi for Femern Bælt
10. Implementering af EU’s Østersøstrategi
11. Samarbejde om at styrke innovationskapaciteten
12. Adgang til risikovillig kapital
13. Investeringsfremme
14. Adgang til information og rådgivning om etablering og drift af
virksomhed
15. Samarbejde om at udnytte nye muligheder i digitalisering
16. Ungdomsuddannelse til fremtidens arbejdsmarked
17. Et tættere samarbejde mellem videregående uddannelser og
erhvervslivet
18. Styrket samarbejde om voksen- og efteruddannelse.
Forud for regeringens udspil er gået en proces, hvor Vækstforum Sjælland i
august 2011 indsendte en række indspil, som prioriteres regionalt (ikke
prioriteret rækkefølge):
• Femern Bælt Vækststrategi
• Regional kompetencesatsning
• Teknologiudvikling på energiområdet: regional bioenergisatsning
• Fødevaresatsningen
• Tiltrækning af kapital til regionen
• Kulturhistorisk satsning
Der har siden været dialog med relevante ministerier om disse og ministerielle
ønsker til initiativer. Det relativt lange tidsforløb har baggrund i
regeringsskiftet, efterfølgende finanslovsforhandlinger og omrokeringer i
ministerier, som har betydet, at der har været behov for at nyformulere
nationale prioriteringer. Det er indtrykket, at vækstpartnerskabet i kølvandet
på disse ændringer nu har endnu højere prioritet nationalt end de tidligere
partnerskabsaftaler.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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3. Vækstforum godkender de i bilaget angivne bemærkninger og
ændringsforslag til initiativerne i udspillet med henblik på, at disse
meddeles til Erhvervs- og Vækstministeriet forud for det aftalte møde
den 6. juni 2012.
4. Bemyndiger delegationen til at indgå aftalen på mødet den 6. juni
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Udkast vækstpartnerskab
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5. Udpegning til Wonderful Copenhagens
repræsentantskab
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674166

Resume
Wonderful Copenhagen har anmodet Region Sjælland om at udpege et
medlem til fondens repræsentantskab.
Sagsfremstilling
Wonderful Copenhagen har telefonisk den 14. marts 2012 anmodet Region
Sjælland om at udpege et medlem til fondens repræsentantskab.
Ud over Region Sjælland udpeger bl.a. Region Hovedstaden, Region Skåne og
kommunerne i Region Hovedstaden medlemmer til Wonderful Copenhagens
repræsentantskab.
Repræsentantskabet vælger efter indstilling fra bestyrelsen et antal
medlemmer til fondens bestyrelse. Repræsentantskabet er rådgivende og
vejledende organ for bestyrelsen mht. organisationens virke.
Man kan læse mere om repræsentantskabet på Wonderful Copenhagens
hjemmeside, herunder hvem der for nuværende er medlemmer af
repræsentantskabet: http://www.wonderfulcopenhagen.dk/omos/organisation/repraesentantskab.
Hidtil har Region Sjælland været repræsenteret ved daværende direktør for
Østdansk Turisme Glen Polano, som blev udpeget af Vækstforum Sjælland i
møde den 28. marts 2007.
Det har været hensigtsmæssigt, at Region Sjælland har ladet sig repræsentere
gennem den væsentligste regionale samarbejdspartner på turismefeltet,
Østdansk Turisme. Årsagen til dette er, at Region Sjælland gennem sin
flerårige samarbejdskontrakt og øvrige samarbejdsprojekter med Østdansk
Turisme har en tæt dialog med turismeaktøren. Østdansk Turisme kender
derfor godt til og kan repræsentere Region Sjællands synspunkter i Wonderful
Copenhagens repræsentantskab.
Regionsrådet har i møde den 3. maj 2012 udpeget den til enhver tid siddende
direktør for Østdansk Turisme som repræsentant til Wonderful Copenhagens
repræsentantskab med forbehold for Vækstforums efterfølgende godkendelse.
Når Regionsrådet i dette tilfælde har behandlet sagen før Vækstforum, skyldes
det, at det næste årlige møde i Wonderful Copenhagens repræsentantskab er
den 30. maj 2012.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet anbefaler, at Vækstforum godkender, at man
udpeger den til enhver tid siddende direktør for Østdansk Turisme som
repræsentant til Wonderful Copenhagens repræsentantskab.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

- 13 -

6. Orientering om afholdt studietur til
Bruxelles den 17.-18. april 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1675400

Resume
Medlemmer af Vækstforum og Regionsrådet har den 17.-18. april 2012 været
på studietur til Bruxelles i forbindelse med det danske formandskab for EU.
Sagsfremstilling
Medlemmer af Vækstforum og Regionsrådet har den 17.-18. april 2012 været
på studietur til Bruxelles i anledning af det danske formandskab.
Studieturen havde fokus på:
• Erhvervsstøttemuligheder i EU for virksomheder og
uddannelsesinstitutioner
• Det danske EU formandskab
• Strukturfonde 2014-2020
Medlemmer af Vækstforum og Regionsudvalget blev på turen præsenteret for
de eksisterende politikker og fonde for smv’er (små og mellemstore
virksomheder) og fik forelagt eksempler på projekter. Dansk Industri holdt
bl.a. oplæg omkring de vigtigste initiativer for smv’er i EU, med særligt fokus
på erhvervsstøttemuligheder for smv’er, uddannelsesinstitutioner og grøn
vækst efter 2014.
Henning Jensen orienterede om sit arbejde i Regionsudvalget med fokus på
udvalgets historiske udvikling, arbejde samt samspil mellem region,
kommuner og EU institutioner. Endelig blev fremtidens Strukturfonde efter
2013 drøftet med repræsentant fra Kommissionens Generaldirektorat for
Regionalpolitik.
Studieturen gav samtidig mulighed for at drøfte det danske EU-formandskab
med ambassadør Poul Skytte Christoffersen, herunder samarbejder mellem
danske og belgiske virksomheder.
Det foreslås, at medlemmerne, der deltog i turen, på mødet giver en
tilbagemelding om deres indtryk fra turen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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7. Orientering om udvikling af det regionale
innovationssystem
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674154

Resume
Vækstforum besluttede den 8. februar 2012 at arbejde med at videreudvikle
det regionale innovationssystem. Administrationen har i samarbejde med
flere parter arbejdet med at beskrive det samlede regionale
erhvervsfremmesystem som én sammenhængende model: ”Den sjællandske
model”. Der orienteres om status for fremdriften i arbejdet med modellen.
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på mødet den 8. februar 2012 at arbejde med at
videreudvikle det regionale innovationssystem. Arbejdet gennemføres i tæt
samarbejde med kommunerne, idet det beskrives i en fornyet handlingsplan
for samarbejdsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og KKR Sjælland om
”Fremtidens erhvervsservice”. Arbejdet er således placeret i arbejdsgruppen
for samarbejdsaftalen, som består af repræsentanter fra kommunerne,
regionen, væksthuset, erhvervsrådene, Dansk Industri og Dansk Erhverv.
Administrationen har, i samarbejde med kommunerne og de aktører der er
indgået samarbejdskontrakter med, arbejdet med at beskrive det samlede
regionale erhvervsfremmesystem som én sammenhængende model: ”Den
sjællandske model”.
Modellen lægger vægt på de aktører, som indgår i systemet og særligt på de
relationer og roller i systemet, som tilbyder løsninger på de sjællandske
udfordringer. Modellen tager udgangspunkt i de udfordringer, som gør sig
gældende i regionen og skal vise, hvordan de imødegås dels i direkte
virksomhedsrettede aktiviteter, dels i rammepåvirkende aktiviteter.
Erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger og indsatser sætter fokus for
arbejdet i det regionale innovationssystem – og udgør dermed den fælles
referenceramme.
Arbejdsgruppen har arbejdet videre med modellen den 7. maj 2012 i
forbindelse med konferencen, og der har været møde med
samarbejdskontrakterne den 9. maj 2012.
Det forventes, at der kan fremlægges et udkast til beskrivelse af den
sjællandske model og et første udkast til en revideret handlingsplan for
samarbejdsaftalen om fremtidens erhvervsservice på Vækstforums møde den
6. september 2012.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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8. Orientering om evaluering af
kommunalreformen 2012
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674167

Resume
Regeringen har nedsat et udvalg til at foretage en evaluering af
kommunalreformen, herunder Vækstforums arbejdsfelt. Udvalget
afrapporterer i januar 2013.
Sagsfremstilling
Regeringen har nedsat et udvalg til at foretage en evaluering af
kommunalreformen og den nuværende fordeling af opgaver mellem staten,
regionerne og kommunerne.
Udvalget er nedsat i februar 2012 med en repræsentant for hver af følgende:
Økonomi- og Indenrigsministeriet (formandskab), Finansministeriet,
Skatteministeriet, KL og Danske Regioner. Udvalget skal afslutte sit arbejde
januar 2013.
Formålet med evalueringen er at undersøge muligheder for bedre at
understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor, der leverer ydelser af høj
kvalitet og er rustet til fremtidens udfordringer.
Evalueringen sætter særligt fokus på fire områder: sundhed, miljø, de
specialiserede social- og undervisningstilbud samt regional udvikling. Der
nedsættes et underudvalg på hvert område, som skal afslutte deres arbejde
senest 1. oktober 2012.
Området for regional udvikling vedrører bl.a. opgaver inden for kollektiv
trafik, erhvervsudvikling, jordforurening, uddannelse og kultur. Regionerne
udarbejder regionale udviklingsplaner, der har til formål at fremme den
samlede regionale udvikling på tværs af sektorer. Evalueringen af
kommunalreformen for så vidt angår den regionale udviklingsindsats vil, ud
over de samlede regionale udviklingsplaner, primært fokusere på den
regionale erhvervsudvikling.
Evalueringen af den regionale erhvervsudviklingsindsats tager udgangspunkt i
kommunalreformens formål om bl.a. at sikre en klar ansvarsplacering og
arbejdsdeling på det erhvervspolitiske område, en mere strategisk og målrettet
anvendelse af EU’s strukturfondsmidler og regionernes
erhvervsudviklingsmidler.
Der ses på følgende konkrete fokusområder:
• Opgavefordeling mellem stat, regioner (vækstfora) og kommuner på
erhvervsudviklingsområdet.
• Evaluering af de regionale vækstforas indsats. Der gennemføres en
kortlægning og evaluering af indsatsen for vækst og erhvervsudvikling i
de regionale vækstfora, der blev oprettet med kommunalreformen med
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•

•
•

henblik på at understøtte en strategisk anvendelse af
erhvervsudviklingsmidler. Evalueringen skal blandt andet belyse de
regionale vækstforas prioriteringer af erhvervsudviklingsmidler (EU’s
strukturfondsmidler samt regionale midler), herunder om der med
kommunalreformen er skabt grundlag for en mere strategisk,
sammenhængende anvendelse.
Udgifter til administration. Der gennemføres en kortlægning og
evaluering af regionernes udgifter til administration af det regionale
udviklingsområde, herunder primært administration af
erhvervsudviklingsområdet (drift af vækstfora m.v.). Kortlægningen
skal som led heri belyse omfanget af ressourcer, der anvendes til
udarbejdelse af strategier, handlingsplaner, sekretariatsbetjening af
vækstforum mv. i de enkelte regioner med henblik på at vurdere om
midlerne, der anvendes på administration, samlet set kan anvendes
mere effektivt.
Regionale udviklingsplaner. Der gennemføres en analyse af de
hidtidige erfaringer med de regionale udviklingsplaner.
Evaluering af kommunernes sagsbehandling. Kommunernes
virksomhedsrettede sagsbehandling kortlægges og evalueres for så vidt
angår tid, gebyrer mv.

Se mere i vedlagte kommissorium, bilag vedr. regional udvikling samt
følgebrev fra indenrigsministeren.
I anledning af evalueringen har Danske Regioner igangsat en række aktiviteter
som dels sigter på at samle op på vækstforas indsats og resultater, dels
koordinerer regionernes indspil til arbejdet i de nationale vækstteams.
Fra Vækstforum Sjælland er der en række aktuelle publikationer om resultater
og effekter af vækstforums arbejde, som er relevante for evalueringsarbejdet,
og som også blev fremlagt på Vækstforum Sjællands konference 7. maj:
Oxfords nulpunktsanalyse, ”SUCCES-historier fra Region Sjælland”, AJOUR
og ”Sjælland i Vækst 2012”. Øvrigt relevant materiale og data vil blive stillet til
rådighed for evalueringen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 8:
- Følgebrev fra Indenrigsministeren om evaluering af kommunalreformen.pdf
- Bilag 1 Kommissorium udvalg.doc
- Bilag 4 Evaluering af kommunalreformen vedr regional udvikling.docx
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9. Implementering af handlingsplanens tema:
Innovation og Offentlig Privat Samarbejde
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674159

Resume
Vækstforum har allerede igangsat flere aktiviteter inden for offentligt –
privat samarbejde (OPS). Det foreslås, at implementeringen af det
kommende tema om innovation og OPS tager udgangspunkt i de indhøstede
erfaringer med henblik på at udvikle aktiviteter, som styrker vækstforum
formulerede mål for indsatsen.
Sagsfremstilling
I efteråret 2012 forstærker Vækstforum indsatsen for innovation og Offentlig
Privat Samarbejde (OPS) yderligere. Således vil Vækstforum fortsætte sine
allerede igangsatte aktiviteter og bygge videre på de erfaringer og potentialer
som er i gang samt iværksætte nye tiltag. De nye tiltag vil særligt være rettet
mod udvikling af løsninger på samfundsmæssige problemstillinger samt
prækommercielle aktiviteter under Offentlig Privat Innovation (OPI).
Temaet Innovation og OPI skal bidrage til:
• Vækst og beskæftigelse skal øges
• Et klimavenligt og ansvarligt erhvervsliv
• Mere viden og innovation i virksomheder
• Vækst i nye virksomheder
Igangsatte aktiviteter er beskrevet i vedlagte bilag.
Proces for implementering
Vækstforums indsats skal indgå i samspil med Regionrådets tema i den
regionale udviklingsstrategi, som omfatter ”Samarbejde om
velfærdsteknologi”, ”Psykiatri-innovation og velfærdsteknologi” og ”Bedre,
hurtigere og grønnere trafik”. Hensigten er at udvikle 1-3 udviklingsaktiviteter
i samarbejde med Regionsrådet.
Der er allerede mange igangsatte og planlagte aktiviteter under temaet og også
allerede afsluttede projekter som projektet Innovationsudvikling og
kommercialisering. Det er en udfordring at samle viden og resultaterne fra
aktiviteterne til at styrke Innovation og OPS generelt i Regionen som samlet
bidrager til målopfyldelse for temaet. Administrationen forslår, at vi inviterer
projektholdere på igangværende og kommende projekter til en workshop, med
det formål at drøfte forslag til fremtidige aktiviteter med løsning af denne
problemstilling for øje.
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Økonomi
Vækstforum har afsat 2 mio. kr., hvoraf det forventes, at der anvendes
450.000 kr. til det beskrevne projekt om intelligent nedbørsstyring.
Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. til OPI-aktiviteter. I alt er der 4 mio. kr. i
2012.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 9:
- Vækstforums hidtidige OPI-indsats
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10. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563581

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2012 for så vidt angår både EU strukturfondsmidler og de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Der er et relativt begrænset økonomisk råderum
for Vækstforum for 2012 og 2013.
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over de europæiske
strukturfondes Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og
Regionalfonden. For uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter
henvises til sagsfremstillingen om ”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter”.
Der er et relativt begrænset økonomisk råderum for Vækstforum Sjælland for
2012 og 2013.
Vækstforums samlede økonomi 2012
Danske kroner
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budgetramme (inkl.
72.000.000
øremærkede midler
2012)
Tilbageførsel fra
projekttemaet,
”Uddannelse og
kompetenceudvikling”,
2011
Hidtidige: Bevillinger
og reservationer
Indstillinger til
bevillinger 16. maj
Udisponerede til
temaer handlingsplan
2012
Ikke disponeret

Mål 2,
Regionalfond
267.634.202
(Totale
ramme 20072013)

Mål 2,
Socialfond
267.634.202
(Totale
ramme 20072013)

64.034.324

221.826.036

247.323.325

2.450.000

29.835.500

8.333.831

15.972.666

11.977.046

1.000.0000

4.050.000
2.465.676

Oversigten omfatter de tilskud og reservationer, der er indstillet til og med
dette møde.
Vedlagt er en mere detaljeret økonomioversigt.
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De regionale erhvervsudviklingsmidler
I 2012 er der 72 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf er 7 mio. kr. på
forhånd rammesat af Regionsrådet, disponeret til de tre initiativer,
’Bæredygtigt byggeri i Region Sjælland’ (1,5 mio. kr.), ’Sygehuspartnerskaber’
(5 mio. kr.) og Bruxelleskontorets TIPS projekt (0,5 mio. kr.).
Antal udisponerede midler er for 2012 på 2.465.676 kr. og for 2013 er det
8.330.247 kr. – ud af dette beløb skal også afsættes midler til projekttemaer
for 2013. Den årlige ramme på 65 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler er desuden et forventet beløb, som først kendes
endeligt ved fastlæggelsen af Regionsrådets samlede budget – dette fastlægges
i starten af efteråret. På den baggrund er det nødvendigt, at Vækstforum
Sjælland i de kommende år er særligt opmærksom på nye økonomiske
dispositioner, idet der er forholdsvis begrænsede frie midler.
Frem til dette møde har Vækstforum fra 2012-rammen bevilliget 61.364.324
kr. og foretaget reservationer på 2 mio. kr. På dette møde tilbageføres desuden
1 mio. kr., som tidligere har været reserveret under projekttema i 2011 om
”Uddannelse og kompetenceudvikling. Se evt. også i sagsfremstillingen om
”Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger”.
Til dette møde indstilles bevilliger for samlet 6.450.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Heraf trækkes 2.450.000 kr. fra 2012-rammen, og
de øvrige midler fordeles over budgetårene 2013-2014. Samtidig skal det
bemærkes 4 mio. kr. er tidligere reserverede midler.
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. Til dette møde
er et projekt indstillet til 450.000 kr. under projekttemaet, ’Innovation og
offentlig-privat samarbejde’.
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 221.826.036 kr.
vedr. Regionalfonden og 247.323.325 kr. vedr. Socialfonden. Desuden
indstilles i det aktuelle møde 29.835.500 kr. fra Regionalfonden og 8.333.831
kr. fra Socialfonden til bevilling eller reservation. Der resterer på den
baggrund 15.972.666 kr. i Regionalfonden og 11.977.047 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,
specifikt i forhold til Socialfondens indsatsområde ”En kvalificeret
arbejdsstyrke – Flere og bedre job”.
Aktuelt indstilles et Socialfondsprojekt, jf. sag ”Tilskud til
erhvervsudviklingsmidler”, til venteliste, idet der ikke er flere ledige midler
under nævnte indsatsområde. 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
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til nye aktiviteter. Resultatet af denne opfølgning fremgår løbende af
sagsfremstillingen vedr. opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger.
Ansøgning til Erhvervsstyrelsen om udvidelse af finansieringsrammen for
2007-2013 for prioritet 1 – Socialfondsprogrammet
Administrationen har ansøgt Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere 30
mio. kr., begrundet med de eksisterende ansøgninger der ikke kan
imødekommes på grund af manglende Socialfondsmidler. Erhvervsstyrelsen
har efter en forespørgsel hos de øvrige regionale vækstfora, angående deres
villighed til eventuelt at afgive midler på deres regionale
strukturfondsrammer, meddelt at der ikke på nuværende tidspunkt er
mulighed for at afse yderligere Socialfondsmidler til Vækstforum Sjælland.
Økonomi
Se vedlagte bilag.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 10:
- Økonomioversigt
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11. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1589036

Resume
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden
fremlægges samlet i denne sagsfremstilling. Der behandles i alt 14
ansøgninger.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 14 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgninger er sorteret i følgende grupper:
• En ansøgning på baggrund af godkendt idé under temaet: ’Innovation
og offentlig-privat samarbejde’
• Tre ansøgninger om medfinansiering til nationale puljer
• Tre øvrige ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler
• Syv øvrige Mål 2-ansøgninger
Projektansøgninger kan sammenfattes under følgende af Vækstforum
Sjællands 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.
Innovation og offentligt-privat samarbejde
I erhvervsudviklingsstrategien 2011-2014 har Vækstforum Sjælland beskrevet
innovation, som en af tre tværgående indsatser, der skal medvirke til at
understøtte udviklingen af de regionale styrkepositioner. Ført an af arbejdet i
de større udviklingskontrakter med Risø DTU og RUC innovation er der
allerede igangsat regionale tiltag, som sørger for at øge innovationen og
kendskabet til innovation i regionens smv’er (små og mellemstore
virksomheder). Kontrakterne har særligt fokus på udnyttelse af forskning til
innovation samt produkt- og forretningsudvikling.
Til dette møde behandles tre ansøgninger under innovationstemaet.
Ansøgningerne behandles som led i det aktuelle tema i Vækstforums
handlingsplan, om Innovation og offentligt-privat samarbejde. Dog er det kun
en ansøgning, som er fremsendt decideret med projekttemaet for øje.
Projekttemaet skal særligt medvirke til at skærpe de offentlige og private
virksomheders fokus på at udvikle løsninger på samfundsmæssige
problemstillinger, og dermed skabe kommercielle muligheder i de private
virksomheder gennem OPS og OPI – altså offentligt-privat samarbejde,
henholdsvis - innovation.
Ansøgningernes forventede resultater og effekter vil bl.a. være styrket
innovationsevne hos virksomhederne samtidigt med, at der skabes nye
produkter, services og ikke mindst nye virksomheder i form af såkaldte ”spin-
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offs”, dvs. virksomheder der opstår i kølvandet på andre. Der vil blive givet
konsulenteftersyn til virksomheder med henblik på, at de kan blive bedre
rustet til at indgå i kommende store offentlige anlægsinvesteringer i regionen.
Endelig forventes der at blive udviklet et nyt intelligent system, der skal
håndtere store nedbørsmængder og dermed reducere antallet af
oversvømmelser ved kraftige regnskyl.
De tre ansøgninger er:
1. ’Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system til
forebyggelse af oversvømmelser’
Ansøger: Solrød Kommune. Ansøgt beløb: 425.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 850.000 kr. Projektperioden er
1. juni 2012 – 31. juni 2013.

2. Vækstdriver Region Sjælland

Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Samlede budget er 5.647.500 kr. Projektperioden er
1. juni 2012 – 1. juli 2013.

3. Viol - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring –

Socialfonden
Ansøger: University College Sjælland. Ansøgt beløb: 8.333.750 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Samlede budget er 16.667.500 kr. Projektperioden er 1.
oktober 2012 – 30. september 2014.
Cleantech, energi og miljø
Den regionale klima- og energiindsats har i Vækstforum særligt været
målrettet udviklingen af en regional styrke indenfor test og demonstration af
nye teknologier og metoder til energiproduktion samt energibesparelser.
Hidtil har indsatsen været prioriteret indenfor vind, biomasse, bølgekraft samt
de forskningsmæssige kompetencer der er indenfor energi på DTU Risø, bl.a.
indenfor udviklingen af det intelligente el-net.
Til at understøtte den igangværende indsats har Vækstforum modtaget fire
ansøgninger. Med fokus på henholdsvis vindenergi og bølgekraft vil
ansøgningerne medvirke til at understøtte det nationale energiforlig, som bl.a.
skal sikre, at halvdelen af den danske elforsyning i 2020 kommer fra vind.
Til sammen vil projekterne uddanne og beskæftige flere personer i regionen
indenfor cleantech. Bl.a. 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. Samtidig vil der blive etableret
en vindtunnel på Risø DTU, som skal sætte helt nye standarder for dansk
vindmølleforskning og give vindindustrien en af Europas førende anlæg for
test af vindmøllekomponenter.
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De fire ansøgninger:

4. Poseidon - testanlæg med kombineret vind- og bølgeenergi suppleret

med sol
Ansøger: Floating Power Plant A/S. Ansøgt beløb: 4.351.309 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er på 29.809.490 kr.
Projektperioden er 1. maj 2012 til 1. maj2014.

5. Vindtunnel på Risø DTU (fordelt på to ansøgninger)
a. Metoder til aerodynamiske og aeroakustiske målinger på vingesektioner
(Vindtunnel)
Ansøger: DTU Risø. Ansøgt beløb: 10.001.209 kr. fra Regionalfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er på 25.172.940kr. Projektperioden er 1. april 2012
til 31. marts 2014.
b. Værksteder til national Vindtunnel
Ansøger: DTU Risø. Ansøgt beløb: 4.000.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 15.000.000 kr.
Projektperioden er 1. maj 2012 til 30. april 2014.
6. Vindmølleteknikker – fremtidens arbejdsplads
Ansøger: Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (CELF).
Ansøgt beløb: 3.833.831 kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget
er på 7.667.663 kr. Projektperioden er 1. september 2012 til 31. august 2014.
Kompetencer og mere viden til virksomheder
Vækstforum har stort fokus på at styrke de regionale virksomheders
konkurrenceevne via opkvalificering og tilførsel af ny viden. I 2011 blev den
regionale videnmedarbejderindsats iværksat, hvilket betyder, at EVV (Erhverv
Viden og Vækst) samt Roskilde og Syddansk universiteter nu systematisk
arbejder på at få flere højtuddannede ud i ansættelse i smv’er i Region
Sjælland. Samtidig er der indenfor opkvalificering af medarbejdere igangsat
det store og allerede landskendte projekt ’Medarbejder i verdensklasse’, som
vil opkvalificere 1400 medarbejdere fordelt på seks virksomheder i Region
Sjælland. Projektet er bl.a. blevet positivt fremhævet i Ugebrevet Mandag
Morgen og i DR’s temaprogram ’Penge’.
Med nedenstående projekter vil Vækstforum kunne styrke den regionale
kompetenceindsats. Samtidig ønsker det igangværende projekt ’Klar til
Femern Bælt’ en forlængelse af projektperioden til udgangen af 2013 samt
ændring af projektnavn til ”Klar til nye muligheder”. Effekter og resultater af
indsatsen vil bl.a. være, at der etableres projektsamarbejder mellem 100
virksomheder og studerende/forskere.
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De fire ansøgninger:

7. ”Klar til nye muligheder” (tidl. ”Klar til Femern Bælt 2012”)
Ansøger: Femern Belt Development Forum. Ansøgt beløb: 4.806.550 kr. fra
Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget vedrørende 2013 er på
13.060.050 kr. Projektperioden er 1. januar til 31. december 2013.
8. DLG mod nye kompetencer
Ansøger: DLG – Dansk Landbrug Grovvareselskab. Ansøgt beløb: 4.570.302
kr. fra Socialfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er på 13.304.275 kr.
Projektperioden er 1. september 2012 til 31. december 2013.
9. Opgradering 2012

Ansøger: Sæbefabrikken. Ansøgt beløb: 662.417 kr. fra Socialfonden, Mål 2.
Projektets samlede budget er på 1.391.417 kr. Projektperioden er 26. marts til
21. december 2012.

10. Viden for uddannelse og forskning til virksomheder
Ansøger: ErhvervsForum Roskilde. Ansøgt beløb: 500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 1.000.000 kr.
Projektperioden er 1. juli 2012 til 30. september 2014.
Turisme og oplevelser
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.
På møde den 8. februar 2012 indgik Vækstforum i et samarbejde med det
kommende nationale center for kystturisme, hvis mål er at styrke
turismeudviklingen uden for landets fire største byer. Som led i den videre
udviklingen i turismesektoren og destinationsudvikling i kystturismen, så
behandles følgende ansøgning:

11. Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske feriebyer - en

genfortælling af den klassiske badeferie. Marielyst Resort
Ansøger: Guldborgsund Kommune. Ansøgt beløb: 806.795 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 4.033.976 kr.
Projektperioden er 1. juni 2012 til 31. december 2014.
Ny teknologi og innovation
Vækstforum ønsker at medvirke til at genere vækst i nye virksomheder, såvel
som at understøtte de traditionelle erhverv til at blive mere
konkurrencedygtige. Regionens erhvervsliv skal i 2014 være mere specialiseret
i erhverv med høj værdi skabelse. Hidtil har Vækstforum investeret i mere end
10 forskellige virksomheder på Lolland, med afsæt i de muligheder der ligger i
EU’s regionalfondsprogram, herunder har et direkte vækstkildefokus. På dette
møde er der modtaget to ansøgninger, som har sigte på henholdsvis at øge
produktiviteten i virksomheden, Skovnæs Kartofler og etablering af ny
virksomhed, der skal håndtere skrottede vindmøllevinger:
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12. Skovnæs Kartofler

Ansøger: Skovnæs Kartofler ApS. Ansøgt beløb: 9.835.500 kr. fra
Regionalfonden Mål 2. Projektets samlede budget er på 32.785.000 kr.
Projektperioden er 1. juli 2012 til 1. august 2013.

13. Fra miljøskade til miljørigtigt produkt
Ansøger: European Composit Recycling Technology A/S – under stiftelse.
Ansøgt beløb 4.646.100 kr. fra Regionalfonden Mål 2. Projektets samlede
budget er på 15.487.000 kr. Projektperioden er ”etablering af virksomheden
fra 3. kvartal 2012”.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Med de fire socialfondsansøgninger, som fremlægges, overskrides den
regionale ramme, hvorfor nogle af projekterne vil komme på ”venteliste”, jf.
sagsfremstillingen med ”Økonomioversigt”.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 425.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til Solrød Kommune til projekt
”Intelligent varsling og styring af ekstrem regn – et innovativt system
til forebyggelse af oversvømmelser”.
2. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CAT til projekt
”Vækstdriver Region Sjælland”.
3. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 8.333.750
kr. fra Socialfonden, Mål 2, til University College Sjælland til projektet
”Viol - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring”. Tilskuddet
gives under forudsætning af, at Erhvervsstyrelsen kan afsætte
yderligere midler end den eksisterende regionale ramme under
Socialfonden.
4. administrationen bemyndiges til, inden for et rammebeløb af maks.
5.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, at indstille det endelige
Regionalfondsbeløb til Erhvervsstyrelsen til projekt ”Poseidon –
testanlæg med kombineret vind- og bølgeenergi suppleret med sol”,
ansøgt af Floating Power Plant A/S. Tilskuddet gives under
forudsætning af, at projektet modtager bevilling fra Fornyelsesfonden.
5. a) administrationen bemyndiges til inden for et rammebeløb på max.
10.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, at indstille det endelige
Regionalfondsbeløb til Erhvervsstyrelsen til projekt, ”Metoder til
aerodynamiske og aeroakustiske målinger på vingesektioner”, ansøgt af
Danmarks Tekniske Universitet. Tilskuddet gives under forudsætning
af, at projektet modtager bevilling fra Forsknings- og
Innovationsstyrelsen.
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b) det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.000.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Danmarks
Tekniske Universitet til projekt ”Værksteder til national
vindtunnel”. Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet
modtager bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
6. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 3.833.831
kr. til Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF)
fra Socialfonden, Mål 2, til projekt ”Vindmølleteknikker – fremtidens
arbejdsplads”.
7. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 4.500.000
kr. til Fonden Femern Belt Development, fra Socialfonden, Mål 2, til
projekt ”Klar til nye muligheder” (tidl. ”Klar til Femern Bælt 2012”) til
forlængelse af projektperioden til udgangen af 2013. Tilskuddet gives
under forudsætning af, at der ikke sker et fald i tilslutningen til de
udbudte kurser i 2012.
8. projekt ”DLG mod nye kompetencer” ved Dansk landbrugs
grovvareselskab A.M.B.A., indstilles til afslag til Erhvervsstyrel-sen,
idet projektet ikke er tilstrækkeligt nyskabende og forny-ende som
model for en bredere kreds af virksomheder.
9. projekt ”Opgradering 2012” ved Sæbefabrikken A/S, indstilles til afslag
til Erhvervsstyrelsen, idet projektet ikke er tilstrækkeligt nyskabende
og fornyende som model for en bredere kreds af virksomheder.
10. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 500.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til ErhvervsFORUM Roskilde til
projektet Viden for uddannelse og forskning til virksomheder.
Tilskuddet gives under forudsætning af, at projektet kontakter
projekterne ’Videnmedarbejdere i Region Sjælland’ og ’Videnmetro’,
med henblik på, at ErhvervFORUM’s redskaber og resultater i størst
muligt omfang implementeres i de igangværende projekter.
11. det indstilles til Vækstforum, at projektet ”Marielyst Resort –
Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske feriebyer – en
genfortælling af den klassiske badeferie” afslås, i det at den regionale
forankring af projektet ikke er synlig og at projektet ikke har et tydeligt
ophæng til den regionale turismestrategi.
12. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 9.835.500
kr. til Skovnæs Kartofler ApS fra Regionalfonden, Mål 2, til projekt
”Skovnæs kartofler”, under forudsætning af at FødevareErhverv
godkender aktiviteten som støtteberettiget. Tilskuddet indstilles
samtidig under forudsætning af, at projektet er beliggende i et
godkendt statsstøtteområde samt at de nødvendige
myndighedstilladelser kan opnås.
13. administrationen bemyndiges til, inden for et rammebeløb på maks.
5.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, at indstille det endelige
Regionalfondsbeløb til Erhvervsstyrelsen til projekt ”Fra miljøskade til
miljørigtigt produkt”, ansøgt af European Composit Recycling
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Technology A/S – under stiftelse. Tilskuddet gives under forudsætning
af, at projektet er beliggende i et godkendt statsstøtteområde samt at
de nødvendige myndighedstilladelser kan opnås.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Bilagsnotat. Intelligent varsling og styring af vand
- Bilagsnotat Vækstdriver Region Sjælland
- Bilagsnotat VIOL - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring
- Bilagsnotat Poseidon testanlæg
- Bilagsnotat. Metoder til aerodynamiske og aeroakustiske målinger på
vingesektioner.
- Bilagsnotat. Værksteder til national vindtunnel - Regionale
erhvervsudviklingsmidler
- Bilagsnotat Vindmølleteknikker
- Bilagsnotat. Klar til nye muligheder
- Bilagsnotat. DLG mod nye kompetencer
- Bilagsnotat. Opgradering 2012
- Bilagsnotat. Viden fra uddannelse og forskning til virksomheder
- Bilagsnotat. Marielyst Resort
- Bilagsnotat Skovnæs Kartofler
- Bilagsnotat Fra miljøskade til miljørigtigt produkt
- Ansøgning. Intelligent varsling og styring af vand
- Ansøgning. Vækstdriver Region Sjælland
- Ansøgning VIOL - Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring Socialfonden
- Ansøgning Poseidon testanlæg - Regionalfonden
- Ansøgning Metoder til aerodynamiske og aeroakustiske målinger på
vingesektioner - Regionalfonden
- Ansøgning Værksteder vindtunnel - Regionale erhvervsudviklingsmidler
- Ansøgning Vindmølleteknikker - Socialfonden
- Ansøgning om Klar til nye muligheder (Forlængelse af Femern Bælt 2012 2013) - Socialfonden
- Tillægsnotat - redegørelse - status mm - Klar til nye muligheder
- Ansøgning DLG med nye kompetencer - Socialfonden
- Ansøgning Opgradering 2012 - Socialfonden
- Ansøgning. Viden fra uddannelse og forskning til virksomheder
- Ansøgning. Marielyst Resort
- Ansøgning Skovnæs Kartofler - Regionalfonden
- Ansøgning udkast Fra miljøskade til miljørigtigt produkt
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12. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1674172

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der indkommet i alt syv ansøgninger. Fire
projekter hører under bekendtgørelsen om natur- og miljøprojekter, to
projekter hører under netværksordningen, og ét projekt hører under
bekendtgørelsen om udvikling og demonstration vedrørende det primære
jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren.
Sagsfremstilling
I 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. Det godkendte program
kaldes Sjællandsprogrammet. Se vedlagte faktaark for mere information om
Sjællandsprogrammet.
Ved denne anden ansøgningsrunde er der indkommet i alt syv ansøgninger. Se
vedlagte ansøgninger og bilagsnotater.
Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt kommunal medfinansiering. Der søges om i alt
3.676.337 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Fire projekter hører under bekendtgørelsen om natur- og miljøprojekter. Det
drejer sig om følgende fire ansøgninger:
1. Ringsted Kommune søger om 874.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Muslingeprojekt i Haraldsted Sø”.
2. Slagelse Kommune søger om 935.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for det åbne land på Omø og i Natura
2000 område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø
og Glænø”.
3. Sorø Kommune søger om 60.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Renovering af græsningsarealer i Sorø Kommune”.
4. Lolland Kommune søger om 45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Bredfjed”.
Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de får støtte fra
Sjællandsprogrammet. Netværket vurderer, at projekterne fra Sorø, Slagelse,
Lolland og Ringsted kommuner er naturplejeprojekter, der på hver deres måde
er med til at sikre særligt beskyttelseskrævende arter og naturtyper gunstig
bevaringsstatus. Netværket indstiller alle fire ansøgninger til godkendelse.
To projekter hører under bekendtgørelsen om netværksaktiviteter:
5. Foreningen Spis Lokalt søger om 401.337 kr. til projektet
”Fødevarenetværket Spis Lokalt”
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6. Madkulturen søger om 360.000 kr. til projektet ”Fødevarepanel med
fokus på fødevareinnovation”.
Ét projekt hører under bekendtgørelsen om udvikling og demonstration
vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i
fødevaresektoren:
7. Madkulturen søger om 1 mio. kr. til projektet ”Vilde råvarer –
innovation, udvikling og afprøvning af vildt som værdifuld råvare i Ny
Nordisk Mad til forbrugere af danske kvalitetsfødevarer”.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
874.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Ringsted Kommune til
projektet ”Muslingeprojekt i Haraldsted Sø”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
935.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Slagelse Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for det åbne land på Omø og i Natura
2000 område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø
og Glænø”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
60.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Renovering af græsningsarealer i Sorø Kommune”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Bredfjed”.
5. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
401.337 kr. fra Sjællandsprogrammet til Foreningen Spis Lokalt til
projektet ”Fødevarenetværket Spis Lokalt”.
6. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
360.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Madkulturen til projektet
”Fødevarepanel med fokus på fødevareinnovation”.
7. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1 mio.
kr. fra Sjællandsprogrammet til Madkulturen til projektet ”Vilde
råvarer – innovation, udvikling og afprøvning af vildt som værdifuld
råvare i Ny Nordisk Mad til forbrugere af danske kvalitetsfødevarer”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 12:
- Bilagsnotat Muslingeprojekt i Haraldsted Sø
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- Bilagsnotat Naturplejeprojekt Omø
- Bilagsnotat Renovering af græsarealer i Sorø Kommune
- Bilagsnotat Bredfjed
- Bilagsnotat Spis Lokalt
- Bilagsnotat Fødevarepanel med fokus på fødevareinnovation
- Bilagsnotat Vilde råvarer
- Ansøgning Muslingeprojekt i Haraldsted Sø
- Ansøgning Naturplejeprojekt Omø
- Ansøgning Renovering af grøsarealer i Sorø Kommune
- Ansøgning Bredfjed
- Ansøgning Spis Lokalt
- Ansøgning Fødevarepanel med fokus på fødevareinnovation
- Ansøgningsskema Fødevarepanel med fokus på fødevareinnovation
- Ansøgning Vilde råvarer
- Økonomioversogt Sjællandsprogrammet april 2012
- Faktaark om Sjællandsprogrammet
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13. Opfølgning på tidligere beslutninger og
bevillinger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563584

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
Sjælland tidligere har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende
udvalgte reservationer og bevillinger.
Sagsfremstilling
MOK-UP
Vækstforum Sjælland reserverede på møde den 8. februar 2012 600.000 kr. af
de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet MOK-UP. Ansøgningen
skulle revideres for at projektet kan inddrage flere af regionens kommuner.
Koblingen til projektet ” Grøn Linie” ved Femern Belt Development skulle
gøres tydeligere, og den maksimale støtteprocent kunne blive på 50%. Disse
forhold er indarbejdet i en revideret ansøgning, og der er fremsendt
bevillingsskrivelse til projektet på 600.000 kr.
”Etablering af Fuel Cells and Hydrogen (FCH) testcenter, Forskningscenter
Risø” (reservation)
Testcentet havde et samlet budget på knap 80 mio. kr. Desværre har Risø DTU
ikke formået at opnå støtte fra de nationale programmer i form af EUDP og
GreenLab DK, og derfor er der ikke grundlag for at opretholde den seneste
reservation på 5.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Reservationen
tilbageføres dermed til de resterende midler på Regionalfonden. Se evt.
økonomisagen.
”Den regionale bioenergisatsning” (reservation)
Vækstforum har reserveret 3.560.250 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 8 mio. kr. fra Regionalfonden til etableringen af
en samlet regional bioenergisatsning.
Projektforberedelsen er i den afsluttende fase og en endelig
ansøgning vil blive behandlet på Vækstforums møde til september
2012. Administrationen er i tæt dialog med de involverede parter
omkring ansøgningsprocessen.
Status vedr. reservation af midler til projekt ”i-energy-regio”
Vækstforum blev på sit møde den 6. december 2011 orienteret om
reservationen af op til 500.000 kr. af Vækstforums midler til projektideen ”ienergy-regio” under temaet ”Uddannelse og kompetenceudvikling”. Ansøger
er Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster (CELF), og
midlerne skal indgå som medfinansiering til et Interreg IVA-projekt under
Fehmarnbelt-programmet.
Ansøgningen til Interreg-programmet er blevet udskudt til Interreg-udvalgets
næstfølgende møde den 15. november 2012. Det er imidlertid
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administrationens opfattelse, at projektet i høj grad kan understøtte Region
Sjællands grønne satsning og fx kan blive et godt supplement til REEEZprojektet, (navnet står for ’Renewable Energy and Energy Efficiency in
Zealand’ og et stort EU-projekt, som omhandler energirenovering af den
offentlige byggemasse i region og kommuner).
Det er aftalt, at CELF sender en revideret ansøgning om medfinansiering til
behandling på Vækstforums møde den 6. september 2012.
Uddannelse og kompetenceudvikling i SMV’er i Region Sjælland (projektidé)
Forberedelsessekretariatet behandlede i møde den 10. oktober 2011,
projektideen ”Uddannelse og kompetenceudvikling i SMV’er i Region
Sjælland” fremsendt af Væksthus Sjælland, under temaet ”Uddannelse og
kompetenceudvikling”. Projektet handler om udvikling af
kompetenceudviklingsforløb for ledere, der samtidige er virksomhedsejere.
Det blev her besluttet at reservere 1 mio. kr. til projektet af de afsatte midler til
projekttemaet, dog med henblik på at indgå i en nærmere dialog med projektet
om dets konkrete indhold.
På baggrund af drøftelse mellem Væksthus Sjælland og Væksthus Sjælland den
23. marts blev det besluttet at afslå projektidéen, begrundet ved, at det ikke
tydeligt adskiller sig fra lignende ledelsesuddannelsestilbud fra private
udbydere. Dermed tilbageføres det reserverede beløb på 1 mio. kr. til de
regionale erhvervsudviklingsmidler for 2012. Se også økonomisagen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 13:
- Opfølgning på tidligere beslutninger og bevillinger
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14. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1563586

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner, herunder
Kompetenceparat 2020, turismeindsatsen, sommerens folkemøde på
Bornholm, Grøn Komité, en kort status på arbejdet med handlingsplan 20122012, indspil til regeringens erhvervs- og vækstpolitik og brev til
Finansministeren vedr. fremtiden for EU’s strukturfondsmidler i Danmark.
Sagsfremstilling
Kompetenceparat 2020 handleplaner
Frem mod 2020 skal KommuneKontaktRåd (KKR) Sjælland og Regions
Sjællands fælles langsigtede satsning Kompetenceparat 2020 være med til at
hæve kompetenceniveauet på alle niveauer i hele regionen. Satsningens
langsigtede målsætninger skal opfyldes gennem delmål via toårige
handlingsplaner. Der er således handlingsplaner for 2012-2013 under
udarbejdelse i samarbejde med aktører og institutioner i sporene:
• Det regionale spor
• De videregående uddannelser
• Ungdomsuddannelserne
• Efter- og videreuddannelse
Inden for så forskellige temaer som: Talentudvikling, it-baseret undervisning,
praksisnær undervisning, lederudvikling, internationalisering og
realkompetencevurdering skal handlingsplanerne være med til at løse en
række af udfordringer.
Flere af vore unge skal have en kompetencegivende uddannelse og flere voksne
skal efter- og videreuddanne sig. Der skal være relevante og tilgængelige
uddannelsestilbud over alt i regionen og borgerne skal have vilje og lyst til
uddannelse og kompetenceudvikling.
Det regionale erhvervsliv skal være med i front og gøre sig gældende indenfor
fremtidens vækstsektorer samtidig med at regionens traditionelle erhverv skal
styrkes. Det kræver et konstant fokus på kompetenceudvikling for at klare sig
på et dynamisk marked, så vi skal sikre at unge og vore virksomheder har
internationale kompetencer.
Status på turismeindsatsen
Der har siden Vækstforums møde den 8. februar 2012 været fokus på både
markedsføring og produktudvikling.
Markedsføring
Østdansk Turisme ser på muligheden for at udvikle et projekt om
markedsføring i samarbejde med kommunerne. På denne baggrund er der
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muligvis en ansøgning på vej til Vækstforum. Det ansøgte beløb vil være op
mod 500.000 kr.
Produktudvikling
I store dele af turismesektoren har der har været stor opmærksomhed på den
konkurrenceudsatte pulje, hvor der i denne ansøgningsrunde har været fokus
på udvikling af kystturismen.
Østdansk Turisme har været primus motor på en ansøgning til den
konkurrenceudsatte pulje med fokus på vikinger.
Sideløbende har regionens administration deltaget i arbejdet med en
ansøgning til den konkurrenceudsatte. Fokus her har været at geare de 3 mio.
kr., som Vækstforum har afsat til oprettelse af Videncenter for kystturisme i
Hvidesande. Her har regionen fået mulighed for at udvikle et
demonstrationsprojekt, hvor der er sat fokus på udvikling af
kystturismevirksomheder med særligt fokus på kulturhistoriske institutioner.
Folkemødet på Bornholm juni 2012
Vækstforum Sjælland har i møde den 6. december 2011 besluttet, at
Vækstforum medlemmer kan deltage i folkemødet på Bornholm medio juni
2012 i Vækstforum-relevante aktiviteter. Vækstforum Sjælland deltager i to
arrangementer den 15. juni 2012. Dels i Danmarks Vækstråds lancering af
rådets anbefalinger om ”Danmark som Produktionsland”, dels Bornholms
Vækstforums arrangement, der sætter fokus på at ”Væksten sker i de danske
regioner”. Der er i programmet også sat tid af til, at medlemmerne kan opleve
folekmødet på egen hånd. Der er booket flybilletter til de medlemmer, som har
ønsket at deltage.
Grøn komité – fokusgruppe om intelligent energirenovering
Grøn Komité, som er nedsat af Regionsrådet, besluttede på møde den 19.
marts 2012 at nedsætte den første fokusgruppe under temaet ’intelligent
energirenovering’.
Fokusgruppen vil det kommende år arbejde på at udvikle konkrete forslag til
konkrete energirenoveringstiltag i Region Sjælland. Grøn Komité ønsker med
fokusgruppen, at der skabes konkrete resultater – fx i form af test- og
demonstrationsbyggeri. Det er forventningen, at fokusgruppen efter et år kan
præsentere 2-3 færdigudviklede projektforslag.
Fokusgruppen vil bestå af 13 personer, som er dels medlemmer fra Grøn
Komité og dels eksterne fagpersoner fra relevante virksomheder. Regionsrådet
har afsat 750.000 kr. til arbejdet i fokusgruppen, hvoraf 100.000 kan bruges
til driftsudgifter. De 650.000 kr. til udviklingsprojekter er underlagt et
gearingskrav.
Handlingsplan 2012-2013
Arbejdet med handlingsplanen er godt i gang. Temaet EU i Region Sjælland
implementeres bl.a. med TIPS-projektet og konferencen den 7. maj 2012, og
der sættes ligeledes fokus på OPI. Vækstforums temaer gennemføres så vidt
muligt i sammenhæng med Regionsrådets temaer. Der er udarbejdet en folder,
der giver et hurtigt overblik over temaerne og aktiviteterne i 2012, til
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distribuering til samarbejdspartnere og andre interesserede og i sammenhæng
med Region Sjællands tilskudshjemmeside.
Indspil til regeringens erhvervs- og vækstpolitik
Administrationen har på vegne af Vækstforum Sjælland lavet et indspil til
arbejdet i de enkelte vækstteams i forbindelse med regeringens arbejde med en
ny erhvervs- og vækstpolitik. Som en del af initiativerne i
vækstpartnerskaberne har administrationen udarbejdet vedlagte indspil til de
kommende vækstteams. I vækstpartnerskaberne lægges der op til, at
Vækstforum kan bidrage med kortlægning af erhvervsmæssige styrker i
regionen og beskrive Vækstforums hidtidige indsats inden for
erhvervsområderne.
Regeringen har på nuværende tidspunkt igangsat vækstteams på områderne:
Vand, Bio og miljø, Energi og klima, Sundhed- og velfærdsløsninger, Det blå
Danmark og Kreative erhverv. Region Sjælland har prioriteret at komme med
indspil til vækstteamet omkring Energi og Klima.
EU’s strukturfondsmidler i Danmark efter 2013
Vækstforum i Region Syddanmark har taget initiativ til at der sendes et brev til
Finansministeren i forbindelse med de aktuelle forhandlinger om fremtiden
for strukturfondsmidler i Danmark. Det er tanken, at brevet underskrives af
alle regionale vækstfora. Brevet understreger behovet for at bevare
muligheden for at finansiere regionale udviklingsaktiviteter via
strukturfondsmidlerne.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Vækstforum Sjælland orienteres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 14:
- Vækstforum Sjællands input til Vækstteam maj 2012
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15. Eventuelt
Vækstforum Sjælland
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Resume
Sagsfremstilling
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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