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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1948327

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 1
Godkendt.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst. og Jørn O.
Stryger, Dansk Industri deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.
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2. Evaluering af Vækstkonferencen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023638

Resume
Vækstforum drøfter sin årlige Vækstkonference, afholdt d. 6. maj 2013.
Sagsfremstilling
Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonferencen d. 6. maj 2013 på Gisselfeld
Kloster.
Der lægges op til en drøftelse af konferencen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen drøftes
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 2
Der kom en række konkrete kommentarer, som tages med i forberedelserne til
kommende vækstkonferencer. Heriblandt at længden bør overvejes, samt at
der bør findes et sted, som giver bedre rum til både at have stande, afholde
workshops og oplæg, samt giver plads til netværksaktiviteter.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet, Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst. og Jørn O.
Stryger, Dansk Industri deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

-4-

3. Nyt erhvervspolitisk fokus
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023643

Resume
Vækstforum har i forlængelse af arbejdet med nyt erhvervspolitisk fokus
aftalt at se på fremtidige aktivitetsfelter og samarbejdsformer, som kan
afløse de nuværende samarbejdskontrakter. I forlængelse af drøftelserne,
senest på Vækstforums møde 26. februar 2013, fremlægges forslag til
Vækstaftaler for perioden 2014-2016 samt proces.
Sagsfremstilling
Vækstforum ønsker et Nyt erhvervspolitisk fokus, hvor der i endnu højere
grad skal være fokus på effekten og indholdet af indsatsen.
Den erhvervspolitiske indsats tager udgangspunkt i virksomhedernes
udfordringer og skal bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser.
Nyt erhvervspolitisk fokus og udvikling af tværgående aktiviteter indgår som
vigtige elementer i processen frem mod en ny erhvervsudviklingsstrategi for
2015-2018. Sideløbende med aktiviteterne kører allerede igangsatte projekter,
der skal ses som et led i den samlede indsats. Herudover vil der blive arbejdet
for at sikre sammenhængen til arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden for
den funktionelle hovedstadsregion.
På Vækstforums møde 26. februar 2013 blev det besluttet, at der skal
udarbejdes konkret forslag til arbejdsopgaver og arbejdsmetoder som
baggrund for beslutning om den videre proces. Der lægges op til, at
Vækstforum skal følge processen tæt og dermed sikre sammenhængen til
andre aktiviteter.
Erfaringerne fra aftalen om Femern Bælt aktiviteter for 2013 mellem Femern
Belt Development, Copenhagen Capacity og Østdansk Turisme, er blevet
evalueret af COWI (vedlagt). Konklusionerne derfra vil også blive inddraget i
den videre proces. Rapporten, der er vedlagt har følgende konklusioner:
•
•
•

Tidshorisonten på aftalen, der er på 1 år, er for kort tid til at arbejde
med et langsigtet strategisk perspektiv.
Parterne har haft for kort tid til at udfærdige aftalen til, at det
muliggjorde mere uddybende strategiske overvejelse i aftalen.
Samarbejdet mellem de tre parter fungerer. Dog er synergieffekten ikke
så stor som håbet.

Der lægges på den baggrund op til, at Vækstforum indgår vækstaftaler for en
treårig periode inden for en række områder. Aftalerne indgås på grundlag af
indsendte forslag fra relevante aktører, der indgår i konsortier, de selv vælger.
Der lægges op til vækstaftaler på følgende områder:
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1. Tiltrække virksomheder og investeringer – Flere nye virksomheder og
flere investeringer
2. Udnytte de store anlægsinvesteringer
3. Viden ud i virksomhederne – styrket innovation
4. Turisme – bedre oplevelser
• Den direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende
virksomheder og iværksætteri
Der er foreslået afsat følgende beløb til Vækstaftalerne pr. år (over 3 år) (mio.
kr):
Tiltrække virksomheder og investeringer – Flere nye
5,0 (15)
virksomheder og flere investeringer
Udnytte de store anlægsinvesteringer
5,0 (15)
Viden ud i Virksomhederne – styrket innovation
7,0 (21)
Turisme bedre oplevelser
5,0 (15)
Den direkte virksomhedsrettede indsats – vækst i eksisterende
2,5 (7,5)
virksomheder og iværsætteri
I alt
24,5 (73,5)
Udover Vækstaftalerne vil der også fremover blive gennemført og
medfinansieret større projekter, som supplerer indsatsen i Vækstaftalerne.
Der lægges op til en proces, hvor interesserede parter skal indsende forslag
senest d. 7. juni 2013.
Forslagsstillerne vil blive bedt om at redegøre for:
• Forslag til hovedaktiviteter til løsning af opgaven
• Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år
• Metode for løsning af opgaven
• Samarbejdspartnere (det forventes, at ansøgere går sammen med
relevante partnere i konsortiedannelser)
• Budget- og medarbejderressourcer til opgaven
Der afholdes et ekstraordinært vækstforummøde 18.eller 19. juni 2013 kl. 17,
hvor Vækstforum udvælger de forslag, som skal danne grundlag for
vækstaftaler. Samtidig opsiges de nuværende kontrakter, og der tages stilling
til, om der i disse er elementer, der bør sikres finansiering fx på grund af
kontraktlige bindinger.
Herefter færdiggør administrationen vækstaftalerne i samarbejde med
ansøgerne frem mod Vækstforums møde 9. december 2013, hvor aftalerne
godkendes.
Der vedlægges notat, der beskriver forslaget, herunder procesplan og
beskrivelse af de enkelte Vækstaftaler.
På Vækstforums sidste møde blev det aftalt, at Martin Damm og Lars
Hvidtfeldt skulle bidrage med en ukompliceret model for vækst i
virksomheder. Martin Damm har fremsendt vedlagte oplæg. Det foreslås, at
oplægget indgår i det videre arbejde med projekter i Vækstforum.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Administrationen indstiller
1. at forslag til vækstaftaler godkendes
2. at forslag til proces godkendes, herunder fastsættelse af ekstraordinært
møde i Vækstforum 18. juni eller 19. juni 2013 fra kl. 17.00
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 3
Vækstforum drøftede oplægget til vækstaftaler og havde enkelte justeringer,
som blev indarbejdet. Indstillingen blev godkendt, idet det ekstraordinære
møde bliver den 19. juni kl. 18.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Mette Touborg, Lejre Kommune, Jim Stjerne
Hansen, Håndværksrådet og Ib Poulsen, Videns- og Uddannelsesinst. deltog
ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Fremdrift i Femern Bælt Aktiviteter 2013
- Vækstaftaler
- Principmodel for vækstfremmeindsatsen baseret på.pdf
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4. Strukturfonde 2014-2020
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023644

Resume
Regionschef i Erhvervsstyrelsen Preben Gregersen vil give et overblik over
arbejdet med de kommende mål 2 programmer for socialfonden og
regionalfonden, inkl. forventninger til budget.
Sagsfremstilling
Regionschef i Erhvervsstyrelsen Preben Gregersen deltager i Vækstforums
møde onsdag 8. maj kl. 9.30-10.30. Han vil orientere om styrelsens arbejde
med at programmere de danske mål 2 programmer for regionalfonden og
socialfonden i den kommende strukturfondsperiode 2014-2020.
Som led i programmeringen skal styrelsen inddrage de relevante
partnerskaber, herunder vækstfora. Det sker ved deltagelse på møder ide
enkelte vækstfora her henover foråret.
På mødet vil Vækstforums medlemmer få lejlighed til at drøfte den kommende
indsats i de to programmer og komme med forslag.
Det er endnu afklaret, hvor mange midler Danmark vil få under
Regionalfonden og Socialfonden i den kommende periode. Men beløbet bliver
sandsynligvis mindre end i indeværende periode, hvor beløbet er ca. 500 mio.
kr. årligt for de to fonde samlet.
EU’s forordninger for strukturfondene fastlægger rammerne for den danske
anvendelse af strukturfondsmidlerne. Erhvervsstyrelsen foreslår indenfor
disse rammer, at:
Regionalfonden anvendes til:
a) Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
b) Styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne
c) Støtte til overgangen til lavemissionsøkonomi
Socialfonden anvendes til:
a) Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet
b) Fremme af social inklusion og bekæmpelse af fattigdom
c) Investeringer i uddannelse, kvalifikationer og livslang læring
Se overblik over sammenhængen mellem mål og indsats i vedlagte slides.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Erhvervsstyrelsens oplæg til de
kommende programmer drøftes.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 4
Taget til efterretning.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Indsatser Socialfonden og Regionalfonden
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5. Vækstpartnerskabet mellem Regeringen og
Vækstforum Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023646

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har den 18. april 2013 udsendt regeringens
udspil til vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland. Der er aftalt møde
om indgåelse af partnerskabet den 12. juni 2013. I sagen nedenfor opridses
regeringens udspil. Derudover har administrationen gennemgået udspillet
og forslag til ændringer, præciseringer og tilføjelser er indarbejdet med
korrekturtegn i det vedlagte bilag.
Sagsfremstilling
Regeringen drøfter i perioden 15. maj – 12. juni 2013 indgåelse af regionale
vækstpartnerskaber med hvert af de seks vækstfora. Vækstpartnerskabet
udgør rammen for en fælles indsats for at styrke vækst og erhvervsudvikling i
Region Sjælland. Aftalen indgås inden for de eksisterende økonomiske og
administrative rammer.
Erhvervs- og Vækstministeriet har den 18. april 2013 udsendt regeringens
udspil til vækstpartnerskab med Vækstforum Sjælland. Regeringens udspil til
årets aftale tager primært afsæt arbejdet i de otte vækstteams, som regeringen
har nedsat.
På den baggrund foreslås dels samarbejdsaktiviteter, som er specifikt
relevante for Vækstforum Sjællands strategiske prioriteringer og indsats.
Desuden foreslås samarbejder på tværs af flere eller alle vækstfora med sigte
på at styrke de generelle vækstvilkår.
Udspillet indeholder aktiviteter indenfor overskrifterne:
Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
• Øget ressourceeffektivitet og biobaserede løsninger i industriel
produktion
• Femern Bælt, STRING og Østersøsamarbejdet
• Food KIC
• Samarbejde om udbredelse af bredbånd og mobildækning
• Vækstløft til mindre og mellemstore produktionsvirksomheder
Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og
Beskæftigelsesindsatsen
• Beskæftigelse i Danmark ved større anlægsprojekter
• Styrket samspil mellem vækstfora og beskæftigelsesråd
• Styrket koordination i kontakten til virksomheder
Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination
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•
•
•
•
•

Øget fokus på effekt
Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU
Koordinere statslige og regionale forsknings- og
innovationsprogrammer
Udvikling, professionalisering og internationalisering af de danske
klynger
Styrke sammenhæng mellem regionale og lokale
erhvervsudviklingsindsatser i landdistrikter

Udspillet er bl.a. udarbejdet på baggrund af administrativ dialog mellem
administrationen og Erhvervs- og Vækstministeriet, som har taget
udgangspunkt i Vækstforum behandling på mødet 26. februar. Derudover er
ministeriet efter ønske blevet orienteret om STRING-partnerskabets arbejde
med en grøn vækststrategi. Det er administrationens vurdering, at de områder
som Vækstforum Sjælland tidligere i processen har spillet ind, i vidt omfang er
indarbejdet i regeringens udspil.
Administrationen har gennemgået udspillet og forslag til ændringer,
præciseringer og tilføjelser er indarbejdet med korrekturtegn i det vedlagte
bilag.
Møde den 12. juni 2013
Partnerskabet forventes indgået den 12. juni 2013, hvor en delegation fra
Vækstforum mødes med Erhvervs- og Vækstministeren Annette Vilhelmsen og
Ministeren for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen og
Fødevareministeren Mette Gjerskov. Vækstforum Sjælland har udpeget
følgende delegation: Steen Bach Nielsen, Jane Strange, Niels Hörup, Ulla
Skaarup og Flemming Lassen.
Der vil blive eftersendt forslag til konkrete drøftelsespunkter, som adresserer
nogle regionale udfordringer, som kræver national stillingtagen og som kan
tages op til en drøftelse med ministrene på mødet den 12. juni.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Vækstforum drøfter og godkender regeringens
udspil og de foreslåede ændringer/tilføjelser som afsæt for, at den udpegede
Vækstforumdelegation indgår aftale om vækstpartnerskabet med regeringen
på møde den 12. juni.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 5
Tiltrådt idet det i oplægget tydeliggøres, at beskæftigelsesindsatsen er en
kommunal kerneopgave.
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Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- VP13 - Sjælland - Udkast - synlige ændringer
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6. Orientering om Danmarks Vækstråds
aktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023648

Resume
Der gives et overblik over temaerne på seneste møde i Danmarks Vækstråd
den 14. marts 2013.
Sagsfremstilling
Danmarks Vækstråd holdt sit seneste møde den 14. marts 2013. På mødet
drøftede man følgende temaer:
• Oplæg fra vækstteam for fødevarer
• Oplæg fra vækstteam for energi og klima
• Orientering om de regionale vækstpartnerskaber 2013
• Oplæg ved Dansk Erhverv samt drøftelse af vækstpotentialet i serviceog videnerhverv
• Beslutning om deltagelse i Folkemødet 2013
• Drøftelse af det videre arbejde i Danmarks Vækstråd
Vækstteam for fødevarer har afleveret sine anbefalinger den 25. april 2013. De
falder indenfor temaerne:
• En bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion i vækst
• Løsningsorienteret regulering og kontrol
• Vækstorienteret fødevareforskning og –udvikling
• Talent og dynamik i fødevaresektoren
• Fokuseret og strategisk eksportindsats
Se mere i dette link: http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-ogkonkurrenceevne/vaekstteams/fodevarer
Vækstteam for energi og klima har afleveret 18 anbefalinger under følgende
overskrifter:
• Øget samspil og fleksibilitet i energiinfrastrukturen der muliggør
omstilling og styrker vækst og konkurrenceevne
• Finansiering og eksport
• En mere energieffektiv bygningsmasse som fremmer jobskabelse og
eksport
• Forskning, udvikling, demonstration og markedsmodning samt
uddannelse skal fastholde og udbygge energikompetencer og -styrker
Se mere i dette link: http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-ogkonkurrenceevne/vaekstteams/energi-og-klima
På mødet havde Danmarks Vækstråd endvidere en drøftelse af, hvordan der i
vækstteams og i andre sammenhænge arbejdes med potentialer og
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udfordringer inden for service- og videnerhverv, samt om det er et tema, som
der er behov for at rådet arbejder videre med.
Steen Bach Nielsen havde meldt afbud til mødet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 6
Vækstforum blev orienteret.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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7. Orientering om evaluering af
kommunalreformen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023649

Resume
Evalueringen af kommunalreformen er afsluttet. Økonomi- og
Indenrigsministeriet har sendt rapporten i høring. Der er afsendt
høringssvar på vegne af Vækstforum.
Sagsfremstilling
Udvalget om evaluering af kommunalreformen har afsluttet sit arbejde.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt rapporten i høring med
høringsfrist 8. april 2013. Der er afsendt vedlagte høringssvar på vegne af
Vækstforum Sjælland.
Evalueringen har på det regionale udviklingsområde set på blandt andet
opgavefordeling i erhvervsudviklingsindsatsen, de regionale vækstforas
indsats og de regionale udviklingsplaner.
Overordnet konkluderer evalueringen, at:
• det langt hen ad vejen er lykkedes at indfri målet om en énstrenget og
mere sammenhængende indsats på erhvervsområdet
• intentionerne ved at etablere regionale vækstfora i vid udstrækning er
indfriet. Der er med erhvervsudviklingsstrategierne skabt et tydeligt
strategisk fundament for indsatsen. Desuden skaber vækstforaene
bedre sammenhæng i indsatsen, et stærkere regionalt ejerskab, og der
er sket en professionalisering af arbejdet.
• der generelt kan være et behov for at styrke sammenhængen mellem
den statslige, regionale og kommunale indsats for vækst og
erhvervsudvikling.
• effekten af indsatsen er vanskelig at måle
• der er et betydeligt administrativt arbejde vedrørende fx
støtteberettigelses- og medfinansieringsregler for EU-midlerne
Vækstforums høringssvar kvitterer for, at evalueringen viser, at vækstforaene
bidrager til bedre sammenhæng og strategisk grundlag for den regionale
indsats. Høringssvaret peger samtidig på, at der fra Vækstforum Sjællands
side arbejdes for sammenhæng i indsatsen i forhold til andre regioner og for
mere fokus på effekt af indsatsen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 7
Vækstforum blev orienteret.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- Høringssvar vedr. kommunalreformen
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8. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1948772

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2013 for så vidt angår både EU’s strukturfondsmidler og de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som er
indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over den europæiske
strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og
Regionalfonden. For uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter
henvises til sagen ”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter”.
Vækstforums samlede økonomi 2013
Danske kroner
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervsRegionalfonden
Socialfonden
udviklingsmidler
2007-2013
2007-2013
Budgetramme (inkl.
72.891.707
267.634.202
267.634.202
øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige bevillinger
63.244.036
258.291.140 x)
267.330.719
Indstillinger til mødet
8.295.000
6.847.000
0
7-8. maj 2013
Ikke disponeret
1.352.671
2.496.062
303.483
x) Jf. sagen ”Opfølgning på tidligere beslutninger” senere i denne dagsorden er
der tilbageført 7.020.145 kr. til tilskudsrammen for Regionalfonden. Beløbet i
tabellen ovenfor er inkl. +2,5 mio. kr. til projekt ”CIZ2a – supplerende kapital
til CAT Invest Zealand” (herefter i alt 10 mio. kr.), jfr. Vækstforum møde den
26. februar 2013, pkt. 8.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013
Regionsrådet har afsat 64 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2013.
Dertil kommer yderligere 3,5 mio. kr. midler som Regionsrådet har øremærket
til specifikke formål samt tilbageførte midler fra den gennemførte indsats.
Langt de fleste midler er disponeret tidligere, herunder de forudgående år til
flerårige indsatser.
Udover de øremærkede midler, som er overført til disponering af Vækstforum,
har Regionsrådet øremærket 2 mio. kr. til sundhedsinnovation, fortrinsvist til
medfinansiering af konkrete ansøgninger til sygehuspartnerskabet under
fornyelsesfonden.
Aktuelt fremlægges ansøgninger som overstiger den disponible ramme, men
idet nogle af ansøgningerne indstilles til afslag, indstilles det, at der bevilges i
alt 8.295.000 kr. af midlerne i 2013 samt 1.485.000 kr. af midlerne i 2014.
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Med den aktuelle indstilling om bevilling af 2 mio. kr. til de fire
jumpstartsprojekter fra CAT disponeres Regionsrådets øremærkede midler til
grøn omstilling. Se nærmere vedr. de aktuelle indstillinger i sagen ”Tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter”.
Dermed er der 1.352.671 kr. tilbage, som kan anvendes til de endnu ikke
udmøntede aktiviteter i Vækstforums handlingsplan 2013-14.
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 kr.
under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i Region Sjælland.
Nævnte økonomirammer kan ikke overskrides.
Frem til dette møde er der inkl. reservationer i alt bevilget 258.291.140 kr.
vedr. Regionalfonden og 267.330.719 kr. vedr. Socialfonden. Der er til dette
møde modtaget ansøgninger for i alt 8.672.736 kr. til Regionalfonden, heraf
indstilles ansøgninger for i alt 6.847.000 kr. til tilskud. Der er ikke modtaget
ansøgninger til Socialfonden til behandling i dette møde.
Herefter resterer under regionalfonden 2.496.062 kr. og under socialfonden
303.483 kr. (prioritet 1= 106.645 kr. /prioritet 2= 196.838 kr.), som skal
anvendes i den resterende del af perioden frem til udgangen af 2013.
National pulje
Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2012 og 2013, har
Overvågningsudvalget for Mål 2 besluttet, at alle Mål 2-programmernes midler
skal være disponeret inden 15. juni 2013. Det vil sige senest i Vækstforums
aktuelle møde. Hvis der på tværs af regionerne samlet set er mere end 5 mio.
kr. tilbage per 15. juni 2013, vil de blive lagt i en national pulje, som staten
disponerer på baggrund af max. to prioriterede indstillinger pr. vækstforum.
Omvendt, hvis der er mindre en 5 mio. kr. samlet set, vil det fortsat være de
enkelte vækstfora, som disponerer midlerne. Pr. 1. oktober 2013 laves samme
opgørelse i relation til evt. tilbageløbsmidler.
Proces i forhold til restmidler
Vedrørende de resterende midler i Socialfonden bemærkes, at de fleste midler
ligger under prioritet 2: flere i arbejde/udvidelse af arbejdsstyrken (indsats
rettet mod ledige). Der forventes yderligere tilbageløbsmidler fra projekter
under prioritet 2, svarende til ca. 0,7 mio. kr. Beløbet kan først fastsættes når
slutregnskab(er) er revideret.
Med baggrund i Vækstforums beslutning i mødet den 26. februar 2013, jfr. sag
”Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter”, vil administrationen indstille til
Erhvervsstyrelsen, at CAT Invest Zealand (CIZ2b/Socialfon-den ), tilføres
ovenstående ikke forbrugte midler inden for tidligere beslutning om max. +
2,5 mio. kr. fra Socialfonden.
Herudover vil administrationen vurdere, om det er muligt at tilføre andre
igangværende og eventuelle nye Social-, og Regionalfonds-projekter øget EUtilskud. Administrationen er bl.a. i dialog med CAT Invest Zealand om tilførsel
af yderligere Regionalfondsmidler, både i forhold til nuværende ikke
disponerede midler, jfr. ovenfor, samt mulige tilbageløbsmidler inden medio
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juni måned 2013. Det er vurderet, at CAT Invest Zealand kan skaffe
matchende kapital til et EU-tilskud på ca. 5 mio. kr.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. økonomioversigten godkendes
2. administrationen i relation til tilbageløbsmidler fra såvel
Regionalfonden som Socialfonden, bemyndiges til at
omfordele og indstille til Erhvervsstyrelsen, at tidligere
bevilgede EU-tilskud øges til allerede godkendte projekter og
til eventuelle nye projekter
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 8
Godkendt.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

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

Brevid: 1948331

Resume
Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller Mål 2 Socialfonden eller Regionalfonden
fremlægges samlet i denne sagsfremstilling. Der behandles i alt 11
ansøgninger.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 11 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter, heraf 8 ansøgninger til de regionale
erhvervsudviklingsmidler og 4 ansøgninger til Mål 2 Regionalfonden.
Projektansøgningerne kan sammenfattes under Vækstforum Sjællands
strategiske prioriteringer vedrørende turisme, innovation i virksomheder,
udnyttelse af Femern Bælt forbindelsen og regionens placering mellem
metropolerne, samt vækst og erhvervsudvikling.
Markedsføring af turismeområder
Administrationen har modtaget et notat fra Østdansk Turisme, der beskriver
Guldborgsund, Lolland, Vordingborg og Odsherred kommuner som de
turismeområder i regionen, hvor der vil være en klar virkning af, at
gennemføre en specifik markedsføring. Af notatet fremgår det, at et tilskud til
en lokal overbygning på Østdansk Turismes markedsføringsindsats for hele
regionen, vil kunne skabe yderligere vækst i turismen i disse områder. Dermed
kan et tilskud være med til at skabe en mere balanceret udvikling i hele
regionen.
1. ”Markedsføring af turismeområder”
Ansøger: Østdansk Turisme. Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektperiode: 1. maj 2013 –
december 2013
Innovation i virksomheder
Innovation i virksomheder udgør et af Vækstforums aktuelle indsatsområder.
Indsatsen skal bidrage til at styrke virksomhedernes ledelse og netværk,
udvikling af nye produkter samt give vækst i omsætning og beskæftigelse i
regionens virksomheder.
I Vækstforums handlingsplan for 2013-2014 fremgår det, at indsatsen især
skal imødekommes igennem aktiviteter for ledelserne i de små og mellemstore
virksomheder og at Væksthus Sjælland skal udgøre den centrale
samarbejdspartner, bl.a. set i lyset af deres erfaringer med ledelsesudvikling.
2. ”Vækst via innovation”
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Ansøger: Væksthuset Sjælland. Ansøgt beløb: 1.500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 3.000.000 kr.
Projektperioden er fra maj 2013 – december 2014.
3. ”Prototype netværk for iværksættere og etablerede virksomheder”
Ansøger: Holbæk Erhvervsforum. Ansøgt beløb: 340.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget er 680.000 kr.
Projektperioden løber fra 15. august 2013 – 30. april 2014.
Femern Bælt – regionen mellem metropolerne
Vækstforum understøtter flere aktiviteter, som skal bidrage til at regionen får
mest muligt ud af de store infrastrukturinvesteringer, herunder Femern Bælttunnelen. Der er modtaget ansøgning fra Syd-Tek om yderligere profilering af
den faste forbindelse i et Femern Center. Der søges om støtte til udvikling og
design af projektet, forundersøgelser og projektering.
4. ”Femern center”
Ansøger: Sydtek Teknologi- og udviklingscenter. Ansøgt beløb:
1.100.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Samlet budget
er 1.827.273 kr. Projektperioden er 1. maj 2013-31. december 2013.
Vækst i virksomheder
Vækstforum har allerede iværksat en bred vifte af aktiviteter i arbejdet med at
skabe vækst, erhvervsudvikling og mere værdi og innovation i regionens
virksomheder. De aktiviteter som fremlægges her, arbejder især med at skabe
nye produktionsmetoder og implementering af ny teknologi i regionens små og
mellemstore virksomheder (SMV’er) og i enkelte tilfælde i såkaldte ”store
virksomheder”. De 3 regionalfondsansøgninger/Mål 2 vedrører etablering af
nye virksomheder i Lolland Kommune. Dertil kommer et initiativ fra
EnergiklyngeCentret vedr. energirenovering i virksomheder samt et fra CAT
vedr. jumpstart-projekter. Sidstnævnte foreslås også finansieret bl.a. med mål
2 midler.
Vækstforum prioriterer endvidere at udnytte viden fra forskning og styrke
virksomhedernes internationale orientering. Et initiativ vil give nye
muligheder for virksomheder i regionen og resten af Østdanmark, som
arbejder med lysteknologi, da projektfokus er at forske i, udvikle og teste LED
belysning. I forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Region Sjælland, Region
Hovedstaden, Region Skåne og Massachusetts om samarbejde på Life Science
området er der udviklet forslag til en pulje til samarbejde mellem
virksomheder på hver side af Atlanten. CAT vil stå for aktiviteterne fra Region
Sjællands side i samarbejde med Symbion med flere i Region Hovedstaden.
For så vidt angår ansøgning om EU-tilskud til ”Pure Danmark” har
administrationen efter Forberedelsessekretariatets møde været i kontakt med
ansøger. Det er oplyst, at de test som skulle ligge til grund for
virksomhedsetableringen og produktionen ikke giver et fyldestgørende
grundlag for at træffe beslutning om egentlig etablering af virksomheden.
Resultatet af yderligere test vil først kunne foreligge efter deadline for, at alle
Mål 2 midlerne skal være disponeret og indstillet til Erhvervsstyrelsen, jfr. sag
”økonomioversigt”.
Der foreligger følgende ansøgninger:
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5. ”Center for ridefysioterapi Lolland Falster”
Ansøger: Kiki Boserup (firma under stiftelse). Ansøgt beløb: 2.362.500
kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er: 7.875.000
kr. Projektperioden er: 1. april – 31. december 2013.
6. ”Pure Danmark”
Ansøger: Kenneth Bach Holmegaard (firma under stiftelse). Ansøgt
beløb: 1.825.736 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede
budget er: 6.084.120 kr. Projektperioden er: 1. april – 31. december
2013
7. ”Bulk faciliteter i Nakskov havn”
Ansøger: Holger Kristiansens Eftf. Nakskov A/S. Ansøgt beløb:
1.984.500 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Projektets samlede budget er:
19.845.000 kr. Projektperioden er: 1. april 2013 – 30. juni 2014
8. ”Tre jumpstart-projekter ved CAT”
Der er fremsendt tre forskellige projektforslag fra CAT. Projekternes
samlede budget er 1.225.000 kr. som ansøges fra de Regionale
Erhvervsudviklingsmidler. Projekterne forventes at blive gennemført i
2013.
Projektforslagene omhandler såkaldte ’jump-startprojekter’, hvilket
betyder forstudieaktiviteter til etablering af store regionale satsninger a
la BIOPRO i Kalundborg. Aktiviteterne skal understøtte en del af
Regionsrådets budgetaftale for 2013: ”Parterne anbefaler Vækstforum,
at der udbydes en projektaktivitet, der kan understøtte indsatsen for
grøn vækst og beskæftigelse, og som understøtter målet om
kommercialisering. Projektaktiviteten skal bidrage til grøn omstilling
med særligt fokus på små og mellemstore virksomheders
vækstmuligheder. Det kan bl.a. ske ved en yderligere indsats for
energirenovering i virksomhederne. Der afsættes 2 mio. kr. til dette
formål.”
Der søges i forlængelse heraf om midler til støtte af opstartsaktiviteter i
henhold til nedenstående forslag, som er beskrevet i vedlagte bilag.
a. Optimeret industriel produktion. Budget 500.000
b. Øget afsætning af regionale fødevarer. Budget 425.000 kr.
c. FoodPro: udvikling af højværdiprodukter og optimering af
produktionsprocesser. Budget 300.000 kr.
Det foreslås, at administrationen i dialog med CAT arbejder videre med
de tre forslag ud fra nedenstående model. Modellen giver dels
mulighed for at koordinere aktiviteterne med relevante igangværende
aktiviteter i regionen og dels mulighed for at afprøve ”jumpstartkonceptet”. Den følgende skitserede model er godkendt af CAT.
•

De to projekter ’Optimeret industriel produktion’ og ’Øget afsætning af
regionale fødevarer’ forsøges koordineret til én samlet fælles
udviklingsindsats, med henblik på mål 2 medfinansiering. Hensigten vil dels
være, at udnytte erfaringer og potentialer i øvrige relevante projekter,
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herunder den regionale fødevaresatsning. Samtidig skal der sikres et samlet
projektudviklingsforløb, som sigter længere end et forstudie.
Finansiering: Det foreslås, at der bevilliges 1.325.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler samt op til 2,5 mio. kr. fra
Regionalfonden, mål 2. Herudover forventes 20 % medfinansiering.
•

Projektet ’FoodPro’ skal gennemføres som et forstudieprojekt, et såkaldt
jump-start. Der vil i dialog med CAT blive afsøgt relevante
samarbejdsmuligheder med eksisterende udviklingsaktiviteter, herunder
Biowatt hos Energiklyngecentret, Bioenergiprojektet i Solrød, Cluster Biofuels
Denmark (Kalundborg), BIOPRO og Grønne Regionale Madoplevelser (GRO).

9. Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder i regionen
Ansøger: Energiklyngecenter Sjælland. Ansøgt beløb: 375.000 kr. fra
de Regionale Erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er:
575.000 kr. Projektperioden er: 1.juli 2013 – 31. december 2014.
Aktiviteterne skal understøtte en del af Regionsrådets budgetaftale for
2013 vedrørende ’grøn vækst og beskæftigelse’. Se ovenfor under
jumpstart-projekterne.
10. ”DOLL (Danish Outdoor Lightning Lab)”
Ansøger: DTU Risø. Ansøgt beløb: 2.970.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er på 41 mio. kr.
Projektperioden 1. august 2013 til 31. juli 2015.
11. MORE –Massachusetts-Öresund Life science excellence – pulje til
virksomhedssamarbejde
Ansøger: CAT. Ansøgt beløb: Op til 2,56 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er ca. 48 mio. kr.
inkl. andre regioners og virksomheders finansiering. Regionens tilskud
går kun til sjællandske virksomheder og gennemførelse af programmet.
Projektperioden er 2013-2015.
Økonomi
Økonomioversigt fremgår af tidligere dagsordenspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 750.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Østdansk Turisme til
”Markedsføring af turismeområder”
2. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 1.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Væksthus Sjælland
til projektet ”Vækst via Innovation”
3. ansøgning om tilskud til projektet ”prototypenetværk for iværksættere
og etablerede virksomheder” fra Holbæk Erhvervsforum afslås, idet
den del af projektets indhold som bidrager til innovationsaktiviteter
varetages under projektet ”Vækst via Innovation”.
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4. ansøgning om tilskud til ”Femern Center” fra Syd-Tek afslås, da
projektet ikke fremstår som et egentligt forprojekt, men snarere som
støtte til projektering, og derfor vurderes at være et
investeringsprojekt, som ikke kan støttes med regionale
erhvervsudviklingsmidler.
5. det drøftes, om projektet ”Center for ridefysioterapi Lolland Falster”
skal indstilles til tilsagn. Hvis man beslutter at indstille til
Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 2.362.500 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2, til Kiki Boserup (firma under stiftelse) til
projektet, er det under forudsætning af, at der modtages
dokumentation for stiftelse af firma registreret i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, dokumentation for egen medfinansiering,
dokumentation for at projektet er beliggende i et godkendt
statsstøtteområde samt at de nødvendige myndighedstilladelser opnås.
6. ansøgning om tilskud på 1.825.736 kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til
Kenneth Bach Holmegaard (firma under stiftelse) til projektet ”Pure
Danmark”, gives afslag, idet grundlaget for virksomheds-etableringen
først vil kunne foreligge efter deadline for, at alle Mål 2 midlerne skal
være disponeret og indstillet til Erhvervsstyrelsen
7. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 1.984.500
kr. fra Regionalfonden, Mål 2, til Holger Kristiansens Eftf. Nakskov
A/S til projektet ”Bulk faciliteter i Nakskov Havn”, under forudsætning
af, at de nødvendige myndighedstilladelser opnås
8. det indstilles at ”3 jump-startprojekter” godkendes ud fra følgende:
a. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på samlet
1.625.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013
til CAT, til de tre ’jump-startprojekter’. Fordelingen af midler til
aktiviteterne afklares i samarbejde mellem ansøger og
administrationen.
b. Det indstilles til Erhvervsfremmestyrelsen at der gives tilsagn på
op til 2,5 mio. kr. fra Regionalfonden, mål 2 til jumpstartprojekterne, svarende til max. 50 % af projektbudgettet.
Reservationen gives med henblik på administrativ godkendelse
af endelig projektansøgning. Der forventes medfinansiering på
minimum 20 %.
9. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 375.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til Energiklyngecenter
Sjælland til projektet ”Energieffektivisering i små og mellemstore
virksomheder i regionen”. Tilskuddet gives med henblik på
administrativ godkendelse af endelig projektansøgning.
10. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 2.970.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til DTU Risø til projektet ”DOLL
(Danish Outdoor Lightning Lab)”. Tilskuddet ydes med 1.485.000 kr.
fra midlerne i 2013 og 1.485.000 kr. fra midlerne i 2014.
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11. Administrationen indstiller, at der ydes et tilskud på op til 2.560.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til CAT til MOREprojektet (Massachusetts-Öresund Life Science Excellence) under
forudsætning af medfinansiering fra øvrige regionale parter og private
virksomheder. Administrationen fastlægger en administrationsmodel
for midlerne i samarbejde med de andre regioner.
Sagen afgøres af Vækstforum, Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 9
Godkendt, idet det vedr. pkt. 5 besluttes, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen,
at der gives tilsagn om tilskud som beskrevet i punktet.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Bilagsnotat Markedsføring af turismeområder
- Bilagsnotat Vækst via innovation
- Bilagsnotat Prototype netværk for iværksættere og etablerede virksoheder
- Bilagsnotat Femern Center
- Bilagsnotat Center for ridefysioterapi Lolland Falster - Regionalfonden
- Bilagsnotat Pure Danmark - Regionalfonden
- Bilagsnotat Bulk faciliteter Nakskov - Regionalfonden
- Projektbeskrivelser: 3 Jumpstartprojekter
- Bilagsnotat Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder i
regionen
- Bilagsnotat DOLL - Danish Outdoor Lightning Lab
- Bilagsnotat Massachusetts pulje
- Notat om ekstra bevilling til markedsføring af turismeområder
- Ansøgning vækst via innovation
- Ansøgning prototype netværk
- Ansøgning Femern Center
- Ansøgning Center for ridefysioterapi Lolland Falster - Regionalfonden
- Ansøgning Pure Danmark - Regionalfonden
- Ansøgning Bulk faciliteter Nakskov - Regionalfonden
- Ansøgning DOLL, Danish Outdoor Ligthning Lab
- Notat Massachusetts
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10. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2023654

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der ved sjette ansøgningsrunde indkommet i
alt 20 projekter, hvoraf 19 hører under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter, og ét projekt hører under Netværksordningen. Natur- og
miljøprojekterne har været i høring hos medlemmer af det kommunale
Natur- og Miljøchefnetværk i Region Sjælland, og alle projekter fremlægges
til godkendelse af Vækstforum. Desuden gives en kort status for programmet.
Sagsfremstilling
Ved den sjette ansøgningsrunde til Sjællandsprogrammet er der indkommet i
alt 20 projekter, hvoraf 19 hører under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter, og et projekt hører under Netværksordningen. Se vedlagte
ansøgninger og bilagsnotater. Det drejer sig om følgende 20 ansøgninger:
1. Greve Kommune søger om 161.167 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Brødmose”.
2. Køge Kommune søger om 300.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturpleje i Regnemark Mose”.
3. Lolland Kommune søger om 52.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Møllelungen”.
4. Lolland Kommune søger om 45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Strandenge ved Svanevig”.
5. Lolland Kommune søger om 152.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Torrig Vig”.
6. Lolland Kommune søger om 126.953 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Krambes Enge”.
7. Kalundborg Kommune søger om 53.800 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Paddehuller ved Tissø”.
8. Kalundborg Kommune søger om 164.780 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt for padder og krybdyr i det åbne land
på Nekselø og i Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune”.
9. Kalundborg Kommune søger om 164.780 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturplejeprojekt for padder og krybdyr i det åbne land
på Asnæs og Røsnæs i Kalundborg Kommune”.
10. Guldborgsund Kommune søger om 149.000 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Forprojekt. Nyt vådområde ved
Fribrødre Å”.
11. Guldborgsund Kommune søger om 298.600 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Kvæk mit vandhul er væk”.
12. Lejre Kommune søger om 45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Hegning af græsningsareal ved Rye”.
13. Lejre Kommune søger om 53.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Biotopforbedringer for løgfrø ved Nr. Hyllinge”.
14. Lejre Kommune søger om 45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Hegning af græsningsareal ved Gl. Lejre”.
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15. Roskilde Kommune søger om 412.638 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturpleje og adgang langs Viby Å”.
16. Roskilde Kommune søger om 375.375 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Enge og hvid stork ved Gundsømagle Sø”.
17. Solrød Kommune søger om 200.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Rekreativ opholdsplads og formidlingsområde ved
Trylleskoven”.
18. Vordingborg Kommune søger om 900.000 kr. fra
Sjællandsprogrammet til projektet ”Naturpark Præstø Fjord”.
19. Holbæk Kommune søger om 149.436 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturpleje af Forklædet på Orø”.
20. Det Grønne Hus i Køge søger 207.620 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Den udendørs madskole”.
Ansøgningerne under bekendtgørelsen om natur- og miljøprojekter (nr. 1-19)
har været i høring hos medlemmer af det kommunale Natur- og
Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de alle får støtte fra
Sjællandsprogrammet. Netværkets bemærkninger til de enkelte ansøgninger
fremgår af vedlagte bilagsnotater.
Enkelte projekter er tværkommunale. ”Naturpark Præstø Fjord” er et
projektsamarbejde mellem Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner, og
projektet ”Den udendørs madskole” inddrager flere kommuner.
Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt primært kommunal medfinansiering. Der søges
om i alt 4.057.149 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Status for Sjællandsprogrammet
Med Vækstforums godkendelse af vedlagte ansøgninger vil der samlet være
indstillet projekter til Sjællandsprogrammet for 16.047.925 kr. ud af den
samlede beløbsramme på i alt 55.200.00 mio. kr. Derudover er der (pr. 15.
marts 2013) indsendt ansøgninger under LAG-bekendtgørelsen for i alt
15.419.792 kr., således at den samlede ansøgte sum under
Sjællandsprogrammet er 31.467.717 kr.
Lidt under halvdelen af de til NaturErhvervstyrelsen indsendte ansøgninger er
færdigbehandlet. Særligt er der faldet mange afgørelser om natur- og
miljøprojekter, hvoraf de fleste et blevet tildelt støtte. Der er kun kommet få
afgørelser om LAG-projekter.
Arbejdsgruppen har i slutningen af februar omfordelt overskydende midler for
i alt knap 5 mio. kr. blandt regionens kommuner. Især de kommuner, der i
første omgang fik en mindre beløbsramme, har ansøgt og er blevet tilgodeset.
Der er primært tale om natur- og miljø-projekter og LAG-projekter.
Programperioden udløber i 2013, og sidste behandling af ansøgninger i
Vækstforum vil foregå på Vækstforum-mødet i august 2013. Ansøgninger
under LAG-bekendtgørelsen har sidste frist den 1. juli 2013.
Arbejdsgruppen afventer svar fra NaturErhvervstyrelsen om eventuel
konkurrenceudsættelse af sidste ansøgningsrunde med frist i
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NaturErhvervstyrelsen 1. september 2013, således at alle regioner i så fald
søger i fri konkurrence om de midler, der endnu ikke er blevet søgt om.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
161.167 kr. fra Sjællandsprogrammet til Greve Kommune til projektet
”Brødmose”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
300.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Køge Kommune til projektet
”Naturpleje i Regnemark Mose”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 52.500
kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Møllelungen”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Strandenge ved Svanevig”.
5. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
152.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til
projektet ”Torrig Vig”.
6. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
126.953kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Krambes Enge”.
7. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
53.800 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Paddehuller ved Tissø”.
8. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
164.780 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kalundborg Kommune til
projektet ”Naturplejeprojekt for padder og krybdyr i det åbne land på
Nekselø og i Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune”.
9. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
164.780 kr. fra Sjællandsprogrammet til Kommune til projektet
”Naturplejeprojekt for padder og krybdyr i det åbne land på Asnæs og
Røsnæs i Kalundborg Kommune”.
10. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
149.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Guldborgsund Kommune til
projektet ”Forprojekt. Nyt vådområde ved Fribrødre Å”.
11. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
298.600 kr. fra Sjællandsprogrammet til Guldborgsund Kommune til
projektet ”Kvæk mit vandhul er væk”.
12. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lejre Kommune til projektet
”Hegning af græsningsareal ved Rye”.
13. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 53.500
kr. fra Sjællandsprogrammet til Lejre Kommune til projektet
”Biotopforbedringer for løgfrø ved Nr. Hyllinge”.
14. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
45.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lejre Kommune til projektet
”Hegning af græsningsareal ved Gl. Lejre”.
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15. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
412.638 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
projektet ”Naturpleje og adgang langs Viby Å”.
16. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
375.375 kr. fra Sjællandsprogrammet til Roskilde Kommune til
projektet ”Enge og hvid stork ved Gundsømagle Sø”.
17. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
200.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Solrød Kommune til projektet
”Rekreativ opholdsplads og formidlingsområde ved Trylleskoven”.
18. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
900.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Vordingborg Kommune til
projektet ”Naturpark Præstø Fjord”.
19. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
149.436 kr. fra Sjællandsprogrammet til Holbæk Kommune til
projektet ”Naturpleje af Forklædet på Orø”.
20. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
207.620 kr. fra Sjællandsprogrammet til Det Grønne Hus i Køge til
projektet ”Den udendørs madskole”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 10
Godkendt.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 10:
- Bilagsnotat Brødmose
- Bilagsnotat Regnemark Mose
- Bilagsnotat Møllelungen
- Bilagsnotat Svanevig
- Bilagsnotat Torrig Vig
- Bilagsnotat Krambes Enge
- Bilagsnotat Paddehuller ved Tissø
- Bilagsnotat Nekselø og Saltbæk Vig
- Bilagsnotat Asnæs og Røsnæs
- Bilagsnotat Fribrødre Å
- Bilagsnotat Kvæk mit vandhul er væk
- Bilagsnotat Rye
- Bilagsnotat Nr. Hyllinge
- Bilagsnotat Gl. Lejre
- Bilagsnotat Viby Å
- Bilagsnotat Gundsømagle
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- Bilagsnotat Trylleskoven
- Bilagsnotat Naturpark Præstø Fjord
- Bilagsnotat Forklædet på Orø
- Bilagsnotat Den udendørs madskole
- Ansøgning Brødmose
- Ansøgning Regnemark Mose
- Ansøgning Møllelungen
- Ansøgning Svanevig
- Ansøgning Torrig Vig
- Ansøgning Krambes Enge
- Ansøgning Paddehuller ved Tissø
- Ansøgning Nekselø og Saltbæk Vig
- Ansøgning Asnæs Røsnæs
- Ansøgning Fribrødre Å
- Ansøgning Kvæk mit vandhul er væk 1
- Ansøgning Kvæk mit vandhul er væk 2
- Ansøgning Rye
- Ansøgning Nr. Hyllinge
- Ansøgning Gl. Lejre
- Ansøgning Viby Å
- Ansøgning Gundsømagle
- Ansøgning Trylleskoven
- Ansøgning Naturpark Præstø Fjord
- Ansøgning Forklædet på Orø
- Ansøgning Den udendørs madskole
- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet marts 2013
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11. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1948334

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
Sjælland tidligere har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende
udvalgte bevillinger.
Sagsfremstilling
”Center for større regionale satsninger” (CAT Link)
Bevilling og projekt formål
Vækstforum bevilgede på møde 24. november 2010 7.795.867 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler og 7.695.866 kr. fra Regionalfonden, til
projektets næsten 4 årige projektperiode. Oprindelig projektperiode, 1. januar
2011 – 31. august 2014 er med baggrund i nedenstående ”Øget effektmål”
forlænget til, 1. januar 2011 – 31. december 2014.
Projektets formål er at øge de regionale virksomheders udnyttelse af regionale,
nationale og internationale finansierings- og innovationsfremme-muligheder.
Endvidere at opbygge og løbende ajourføre viden om relevante fundingressourcer.
Projektets forventede effekter er at øge regionale virksomheders samarbejde
med videninstitutioner, øge regionale virksomheders deltagelse i nationale
udviklingsprogrammer, andre EU-programmer, teknologiplatforme og
tværnationale programmer.
Konkrete resultater
Indtil nu har indsatserne resulteret i screening af 140 projektideer.
16 ansøgninger – med samlet budget på 230 mio. kr. – har opnået tilskud fra
forskellige puljer. Der afventes svar på yderligere 10 ansøgninger – med samlet
budget på 70 mio. kr. Herudover er der 25 projektideer i pipeline.
Virksomheder som har opnået tilskud via CAT Link er f.eks.
Pharmacosmos/Holbæk, LeanVent/Korsør, Daviddoff Maskinfabrik/Maribo,
Bladena/Ringsted, Photocat A/S/Roskilde og Infuser, U-Vivo ApS, Emicon
Systems m.fl.
Øget effektmål
Projektet har siden opstart 1. februar 2011 og indtil nu allerede opnået
betydelige resultater, der har resulteret i, at de oprindelige slut effektmål
allerede er opnået. Projektet har derfor, i samarbejde med administrationen,
øget effektmålene på flere af indsatsområderne med 50-100 %, inden for
eksisterende budget. F.eks. er antal ”screeninger af ideer” øget fra 60 til 220,
”antal ansøgninger med tilsagn” øget fra 13 til 23, og ”antal deltagelse i
ansøgnings-processer, deltagelse i informationsmøder og workshops” øget fra
30 til 60.
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TIPS projektet
Der er kun få virksomheder i Region Sjælland, som deltager i EU's
programmer og projekter. For at øge andelen af små og mellemstore
virksomheder i Region Sjælland, som får andel i EU finansierede midler, blev
TIPS projektet igangsat i januar 2012. TIPS står for ”Tiltrække Innovative
Projekter til Sjælland”. I den samlede projektperiode har der indtil nu været
kontakt med 78 virksomheder i regionen, og der er afholdt møder med 54
virksomheder.
Der er indtil nu i TIPS 1 og 2 indsendt syv EU ansøgninger, hvoraf seks er
blevet evalueret og fem har modtaget EU støtte. Den samlede EU-støtte til de
fem projekter er over 70 mio. kr. Der indgår parter fra andre lande og
regioner, og den samlede direkte EU-støtte til fordel for virksomheder i Region
Sjælland er på 12,5 mio. kr. Derudover medfinansierer virksomhederne selv og
deres partnere med yderligere 23 mio. kr. Endnu to EU ansøgninger er under
udarbejdelse til ansøgningsfrister i april 2013.
I TIPS 2 er der fokus på, at de lokale og regionale erhvervsfremmeaktører
bliver inddraget i arbejdet, så de kan være med til at finde virksomheder og
projektideer, der har potentiale til en EU ansøgning. Succeskriteriet for TIPS 2
er, at få indsendt ni EU ansøgninger, hvoraf mindst tre ansøgninger modtager
støtte.
Projektet bliver gennemført i samarbejde med Bruxelles kontoret
(projektleder), Væksthus Sjælland, CAT Link samt alle kommunernes
erhvervsfremmesystemer. De bidrager med at udpege virksomheder, der kan
have EU projektpotentiale. Ved at involvere en bred kreds af regionale
erhvervsrådgivere sker der en kompetenceopbygning hos erhvervsrådgiverne
om EU-projekternes muligheder.
Kontrolbesøg
Erhvervsstyrelsens EU-Controllerfunktion har afviklet kontrolbesøg på
projektet i december måned 2012. Besøget gav alene anledning til enkelte
anbefalinger i relation til de administrative/tekniske funktioner.
”Sjælland/Afrika”
Bevilling og projekt formål
Vækstforum bevilgede på møder 24. november 2010 og 17. maj 2011 1.275.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt 2.502.063 kr. fra
Regionalfonden. Projektets formål er støtte sjællandske virksomheder i at se
de kommercielle muligheder, der findes på de nye vækstmarkeder i Østafrika.
Projektet ville endvidere arbejde på at skabe et netværk af
erhvervsfremmeaktører, virksomhedsnetværk og klynger.
Projektet er forankret hos Væksthus Sjælland, som også er medfinansierende.
Herudover deltager DI og Håndværksrådet som eksterne konsulenter i
forbindelse med særlig rådgivning overfor virksomhederne.
Status/ projekt afslutning
Projektet er blevet forlænget to gange med endelig slutdato 30. september
2013. Projektet har opnået sine effektmål med inddragelse af 20-25
virksomheder. Der har været afviklet en lang række netværksseminarer og
aktiviteter både for virksomheder og erhvervsfremmeaktører samt gennemført
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2 delegationsrejser med deltagelse af tre virksomheder på hver rejse. Rejserne
har bevirket, at 6 virksomheder har fundet potentielle partnere i Østafrika. 1
virksomhed har fået godkendt Danida medfinansiering af opstart i Østafrika.
Projektet har haft udfordringer i forhold til en kontinuerlig fastholdelse af
virksomhedernes deltagelse i projektaktiviteterne, som ofte kan relateres til, at
virksomhederne er relative små og udviklingsstrategien i virksomhederne ofte
er forankret hos én person, hvorfor den daglige virksomhedsdrift give mindre
tid til projektdeltagelse. Herudover har nogle af de regionale erhvervsfremmeaktører meddelt, at de grundet begrænsede ressourcer har måttet nedskalere
deres engagement i de ikke direkte virksomhedsrettede aktiviteter. Andre
partnere har tilsvarende udvist begrænset aktivitet. Disse forhold påvirker
projek-tets medfinansieringsdel. Som en ekstra dimension i
Erhvervsakademiet Sjælland, Slagelse Kommune og til dels University College
Sjællands egne Afrika-rettede aktiviteter, deltager denne kreds i projektet.
Implementering og optimering af projektresultater
I forbindelse med projektets forestående afslutning er administrationen i
dialog med projektet om en mulig implementering af de opnåede resultater,
med henblik på fortsat at understøtte evt. yderligere effekter af de allerede
afviklede aktiviteter. Administrationen arbejder derfor på, at inddrage CAT
Link og Syd-Tek i relation til henholdsvis ”finansieringsmuligheder” og
”eksport”.
”Metoder til aerodynamiske og aeroakustiske målinger på vingesektioner”
(National Vindtunnel – DTU, Risø)
Vækstforum bevilgede på møder 16. maj 2012 samt 6. september 2012
4.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (til delprojek-tet
Værksteder til National Vindtunnel) samt 7.020.145 kr. fra Regionalfonden, til
ovenstående projekt.
Projektet har herudover modtaget tilsagn fra Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående Uddannelser, på i alt 40.000.000 kr. til selve
etableringen af Vindtunnelen.
Efterfølgende har administrationen sammen med Erhvervsstyrelsen arbejdet
på en projektmodel som kunne ligge inden for Regionalfondsprogrammets
rammer i forhold til statsstøtte-, og EU-regnskabsregler. Projektmodellen blev
drøftet med DTU, Risø, gennem flere møder sammen med Erhvervsstyrelsen.
Af driftsmæssige og juridiske grunde ønskede DTU at foreligge sagen for
Erhvervs- og Vækstministeriets statsstøttesekretariat.
Statsstøttesekretariatet udtalte (uddrag), at ”offentlig finansiering af
forskningsinstitutioners Forsknings- og udviklingsaktiviteter er at betragte
som statsstøtte”, dog er det afgørende om der udøves en økonomisk aktivitet –
at forsyne markedet med tjenesteydelser – i konkurrence med andre
virksomheder. Dette ville kunne være tilfældet, idet etableringen af
Vindtunnelen alene var finansieret fuldt ud via offentlige tilskud, hvorved DTU
potentielt gennem lavere omkostningsniveau kunne operere med lavere priser
og tiltrække flere kunder på bekostning af andre lignende faciliteter og derved
fordreje konkurrencevilkårene”.
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Herudover opstillede Statsstøttesekretariatet en række komplekse
løsningsmodeller, med bemærkning om, at det alene er Kommissionen der har
kompetence til at træffe afgørelse i sager vedrørende statsstøttespørgsmål.
Efterfølgende har DTU, Risø overvejet situationen i forhold til EU-tilskuddet
fra Regionalfonden og blandt andet meddelt, at ”støtte via
strukturfondsmidlerne i det konkrete projekt vil være for administrativt tungt i
forhold til tilskuddets størrelse. DTU har på den baggrund besluttet, at forsøge
at opnå tilskud via andre støtteordninger”.
Med baggrund i ovenstående tilbageføres 7.020.145 kr. til tilskudsrammen for
Regionalfonden.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 11
Vækstforum blev orienteret.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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12. Gensidig orientring
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1948335

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
Fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen
Der er igangsat et samarbejde om, hvordan man kan samarbejde om vækst i
den funktionelle hovedstadsregion inklusive Region Sjælland.
Samarbejdsparterne er KKR Sjælland, Region Sjælland, KKR Hovedstaden og
Region Hovedstaden. Baggrunden er behovet for at styrke konkurrenceevnen i
forhold til andre metropolområder som Stockholm og Hamborg. På baggrund
af kortlægning af den eksisterende indsats, strategier og aktører udarbejdes
oplæg til fælles vision og sammenhængende indsats som kan indgå i en
kommende hovedstadsstrategi. Arbejdet forventes afrapporteret i august.
Kommissorium er vedlagt.
CAT ansøgning vedr. Innovationsmiljø
Statens innovationsmiljøordning er sendt i fornyet udbud for en ny
treårsperiode. CAT har været godkendt under ordningen i en årrække med en
årlig bevilling fra staten på ca. 30 mio. kr. Der er lagt op til max 3-4
innovationsmiljøer i hele Danmark mod 6 p.t. Som følge af dette har CAT efter
sonderinger med mulige partnere til hensigt at gå sammen med Østjysk
Innovation i Århus. I forbindelse med ansøgningen er der ønske om regional
opbakning. Regionen vil derfor give sin opbakning i en hensigtserklæring om
fortsat samarbejde om vækst i regionen og strategiske udviklingsprojekter i
årene fremover.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 12
Vækstforum blev orienteret.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
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Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:
- Kommissorium Fokuseret vækstdagsorden
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13. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1948336

Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 8. maj 2013, pkt. 13
Der var en drøftelse af deltagelse i Folkemødet.
Vibeke Hansen, Videns- og uddannelsesinst., Laila Busted,
Lønmodtagerorganisationer, Henrik Holmer, Kommunekontaktrådet, Ulla
Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Lars Hvidtfeldt, Landbrug og
Fødevarer, Palle Svendsen, Dansk Erhverv, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Martin Damm, Kalundborg Kommune, Anette
Ilsøe, Dansk Industri, Henrik Nielsen, Tekniq, mf. og Grethe Funch Petersen,
Det Regionale Beskæftigelsesråd deltog ikke i Vækstforum Sjællands
behandling af sagen.
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