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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946850

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 1
Godkendt.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Vækstpartnerskabet mellem Regeringen og
Vækstforum Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087464

Resume
Vækstpartnerskabet mellem Vækstforum Sjælland og regeringen blev
indgået den 27. juni 2013. Vækstpartnerskabsaftalen fremlægges her til
orientering. Derudover fremlægges en plan for, hvordan der konkret
arbejdes med aftalens initiativer til godkendelse.
Sagsfremstilling
Vækstpartnerskabet mellem Vækstforum Sjælland og regeringen blev indgået
den 27. juni 2013 ved et møde mellem erhvervs- og vækst minister, Annette
Vilhelmsen, by-, bolig- og landdistriktsminister, Carsten Hansen, og
repræsentanter fra Vækstforum Sjælland. Aftalen er vedlagt.
Vækstpartnerskabet har følgende indsatsområder med en række initiativer
under:
•
•
•

Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og
beskæftigelsesindsatsen
Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

Vækstpartnerskabet lægger sig tæt op ad de regionale prioriteringer. Parterne
vil med inddragelse af Danmarks Vækstråd løbende overvåge fremdriften og
sikre, at vækstpartnerskabet gennemføres inden for eksisterende økonomiske
og administrative rammer.
Arbejdet med de enkelte initiativer skal så vidt muligt gennemføres i regi af
Vækstforums igangværende og/eller planlagte aktiviteter. Vedlagte forslag til
arbejdsplan giver et overblik over, hvordan de enkelte initiativer gennemføres.
På sigt skal det vurderes, hvordan indsatsen skal afspejles i forhold til den
kommende EU-programperiode og den nye regionale vækst- og
udviklingsstrategi.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at planen for arbejdet med initiativerne i
vækstpartnerskabet godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

-4-

Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 2
Godkendt, idet Forberedelsessekretariatet bedes om at se på, hvad
Vækstforum kan tag af nye initiativer, så Vækstforum får flere ansøgninger til
det dansk-tyske program under Interreg.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Vækstpartnerskabsaftale 2013
- Vækstpartnerskab arbejdsplan
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3. Anbefalinger fra vækstteams og
vækstplaner
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2085994

Resume
Regeringens vækstteams har udarbejdet nationale anbefalinger. I
forlængelse heraf har Regeringen udgivet flere vækstplaner. Anbefalinger og
vækstplaner fremlægges med fokus på deres relevans i forhold til den
regionale udvikling, Vækstforums indsats og det videre strategiarbejde.
Sagsfremstilling
Regeringens vækstteams og vækstplaner præsenteres med henblik på drøftelse
af relevansen for Vækstforums indsats og den kommende samlede vækst- og
udviklingsstrategi. Vækstteams har til opgave at pege på udfordringer og
initiativmuligheder inden for erhvervsmæssige områder, som regeringen
vurderer at have potentiale for vækst. Vækstteams indgår som et af
hovedelementerne i aftalerne om regionale Vækstpartnerskaber.
Vækstteams anbefalinger og de tilhørende vækstplaner er en vigtig del af den
nationale vækstpolitik fremover. Der er derfor behov for at følge udviklingen
fra regional side og sikre sammenhængen til det kommende arbejde med en
regional vækst- og udviklingsstrategi.
En samlet liste over de af administrationen udvalgte anbefalinger, som kan
være relevante for Region Sjælland, findes i vedlagte bilag.
Vækstplanerne tager udgangspunkt i områder, hvor danske virksomheder har
særlige styrker og potentialer. Regeringen forventer at præsentere samtlige
otte vækstplaner i løbet af 2013. På nuværende tidspunkt er fire vækstplaner
offentliggjort. Derudover har fire vækstteams præsenteret en række
anbefalinger. Vækstplanerne skal opfattes som opfølgning og svar på
anbefalingerne fra Vækstteamene.
Vækstplaner:
I vækstplanen for kreative erhverv og design er initiativerne bl.a., at:
• Der skal ske en hurtigere markedsmodning af nye kreative produkter
og designløsninger
• Danmark skal være et internationalt vækstcenter for arkitektur, mode
og design
I ovenstående 2 initiativer er der en naturlig sammenhæng med de regionale
indsatsområder innovation og internationalisering i virksomheder. Desuden
kan kreative kompetencer indgå som driver for innovation og iværksætteri.
I vækstplanen for Det Blå Danmark er initiativerne bl.a., at:
• Danmark skal være attraktivt for maritime virksomheder
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•
•

De generelle rammevilkår skal være konkurrencedygtige
Blå udvikling i de danske havne

Fokus er på skibsfart og sikkerhed til søs og det maritime område generelt.
Initiativer og arbejdet i forhold til havne kan have regional interesse. Bl.a. har
der været peget på at finde havnefaciliteter for skibe, der fragter naturgas.
Vurderingen er, at erhvervsudviklingspotentialet i havne, bl.a. i forhold til
transport- og logistikområdet kan være relevante at afdække nærmere.
I Vækstplanen for vand, bio og miljøløsninger fremgår 40 initiativer, inddelt i
temaer.
Inden for dette vækstteams felt er der flere indsatser i gang i Region Sjælland.
De mest oplagte initiativer for Region Sjælland at drøfte er:
•

Effektiv vandrensning indgår i indsatsen for innovation, vækst og
eksport i forbindelse med planlagte sygehusbyggerier.

Regionens sygehuse og især det nye sygehusbyggeri er relevant i denne
sammenhæng vedr. spildevand. Der er aktuelt en dialog med Kalundborg
Kommune og et større algeprojekt, som muligvis kan være med til at rense
spildevand fra sygehusene. Projektet i Kalundborg har i forvejen
samarbejde med flere virksomheder bl.a. Novo Nordisk.
•

Gode muligheder for forskning, test, udvikling og markedsmodning af
nye biobaserede højværdiprodukter, såsom bioplastik og andre
avancerede biotek-produkter.

Forslagene fra vækstplanen skal især kædes sammen med det arbejde, som
der forgår i BIOPRO projektet. Projektet har netop fokus på at udnytte
biobaserede produkter i nye sammenhænge.
•

Regeringen vil udarbejde en affaldsforebyggelsesstrategi i løbet af
2013, der sætter fokus på ressourceeffektivitet og affaldsforebyggelse.

Der er flere regionale initiativer inden for ressourceeffektivitet og affald.
Her tænkes på samarbejdet med Næstved Kommune og affaldsselskabet
AffaldPlus, hvor der er etableret et samarbejde med Miljøstyrelsen med
henblik på at udvikle nye affaldshåndteringssystemer. Samtidig er der også
et samarbejde i gang med Symbiosen i Kalundborg, hvor erfaringerne nu
bliver udbredt til resten af landet. Disse aktiviteter nævnes også i
vækstpartnerskabet.
Vækstplan for Sundheds- og Velfærdsløsninger indeholder 27 initiativer, bl.a.:
• Øget kommercialisering af viden
• Offentlig-privat samarbejde om udvikling af markeder
• Danmark som afprøvningsland for telemedicin og mobile løsninger
udbygges
Initiativerne ligger i god forlængelse af både Vækstforums og Region
Sjællands indsats for at fremme sundhedsinnovation. Region Sjælland
finder hovedparten af initiativerne gode og som værende temaer, som
Regionen i forvejen arbejder for at udvikle yderligere. Regionen vil gennem
sin kommende og nye ”Strategi for sundhedsinnovation” og
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vækstforumprojektet ”Platform for OPI-samarbejder” v. CAT, iværksætte
en række initiativer som vil arbejde med en række af de 27 initiativer.
Vækstteams anbefalinger:
De anbefalinger, der præsenteres nedenfor, er ikke vedtaget i endelige
vækstplaner, men er vækstteamenes anbefalinger.
Vækstteam for Energi og Klimas udvalgte anbefalinger er:
• Styrket eksportfinansiering sikrer bedre vilkår for systemeksport
• Fokuseret og strategisk indsats for eksport, investeringsfremme og
markedsføring af energiteknologi
Anbefalingerne kan ses i forhold til projekter ved SYD-TEK om
systemeksport, eksportaktiviteter i symbiosecentret, samt KinaVækst ved
Væksthuset.
Vækstteam for Fødevarers udvalgte anbefalinger er:
• Fødevareforskning og –udvikling skal i højere grad være
erhvervsorienteret og løfte fødevaresektoren højere op i værdikæden.
• Internationalt forsknings- og udviklingssamarbejde skal fremme viden,
samarbejde og adgang til nye markeder. Dansk deltagelse i FoodKIC’en er afgørende.
• Dynamik, innovation og iværksætteri i fødevareklyngen skal styrkes.
Produktiviteten og udviklingen i fødevareerhvervene vurderes fortsat at
skulle styrkes ud over sigtet på de oplevelsesbaserede fødevarer.
Et regionalt engagement i FoodKIC’en er en del af vækstforums
handlingsplan 2013 og er igangsat. De regionale behov og erfaringer kan
indarbejdes i en FoodKIC-ansøgning. Derved skabes en langsigtet og
fagligt velfunderet ramme for fødevareerhvervene. Der er regionalt fokus
på styrkelse af innovation og iværksætteri. En række aktiviteter er under
iværksættelse. Den
Vækstteamet for Turisme og oplevelsesøkonomi anbefaler bla.:
• Revitalisering af dansk kystturisme
• Service og produktivitet i dansk turisme skal være i top
Vækstteamet foreslår to nye modeller for organisering af den danske
turismeindsats, som begge efter administrationens vurdering svækker det
regionale niveau samtidig med, at der stadig forventes regional
finansiering.
Det vurderes relevant at drøfte produktivitet og service inden for feltet. Et
centralt redskab i den sammenhæng er at styrke kompetenceniveauet i
turisme- og oplevelsesindustrien.
Særligt for Region Sjælland er det vigtigt at overveje, hvordan
kystturismen og storbyturismen, som er to områder, vækstteamet lægger
stor vægt på, kan spille bedre sammen.
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Vækstteamet for IKT og Digital Vækst kommer forventeligt med anbefalinger i
efteråret 2013
Herudover kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med nogle indsatser, som
er tværgående. Indsatser som foreksempel kan være:
- Systemeksport
- Offentlig privat innovation
- Test- og demonstrationsområder
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det drøftes, hvordan ovenstående
anbefalinger fra vækstteams og vækstplaninitiativer kan indgå i det regionale
arbejde fremover.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 3
Sagen forelagt. Der kom en række kommentarer - herunder specifikt på
fødevareområdet. Kommentarerne tages med i det videre arbejde med
strategi- og handlingsplaner.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Udvalgte anbefalinger fra vækstplaner og vækstteams
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4. Fokuseret Vækstdagsorden for
metropolregionen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087467

Resume
Kommuner og regioner i Østdanmark er gået sammen om en fokuseret
vækstdagsorden for metropolregionen for at styrke konkurrencen med andre
metropoler som fx Hamborg. På baggrund af kortlægning af eksisterende
indsats, strategier og aktører ventes udarbejdet oplæg til fælles vision og
indsats, som ventes fremlagt i efteråret 2013.
Sagsfremstilling
KKR Hovedstaden, Region Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Sjælland og
Københavns Kommune har igangsat et samarbejde om, hvordan man kan
skabe vækst i den funktionelle hovedstadsregion inklusive Region Sjælland.
Samarbejdet har titlen Fokuseret Vækstdagsorden og har som formål at styrke
metropolområdet i konkurrencen med andre metropoler som Stockholm og
Hamborg.
På baggrund af et indledende politisk møde i januar 2013 har en
arbejdsgruppe gennemført en kortlægning af den eksisterende indsats,
strategier og aktører. Kortlægningen har inddraget oplysninger og synspunkter
fra universiteter, væksthuse, erhvervsorganisationer og regionale aktører. Den
viser, at der er mange fællestræk i kommunale og regionale strategier og
mange aktører, som arbejder med at fremme vækst og innovation i regionen.
På baggrund af kortlægningen og det politiske møde 20. juni 2013 bliver der
arbejdet videre med oplæg til fælles vision og muligheder for fælles aktiviteter.
Der lægges også op til at inddrage Region Skåne tættere i samarbejdet i
efteråret. Der afholdes nyt politisk møde 30. august.
Samarbejdets resultater vil kunne indgå i regeringens kommende
hovedstadsstrategi. Der er udarbejdet fælles høringsbrev fra parterne i
forbindelse med fingerplanen for Hovedstadsregionen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen drøftes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 4
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Sagen forelagt. Der kom en række kommentarer, som tages med i det videre
arbejde. Endvidere bør arbejdet med en fokuseret vækstdagsorden
konkretiseres mere.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Fokuseret vækstdagsorden - kortlægning
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5. Strukturfondene, Regional-, og Socialfonden 2014-2020
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087469

Resume
Udkast til kommende danske Mål 2 programmer vedrørende Regionalfonden
og Socialfonden for perioden 2014-2020 er sendt til EU-Kommissionen og i
offentlig høring. Programmerne forelægges, og der orienteres om
programmeringsstatus. Derudover er vedlagt forslag til høringssvar fra
Vækstforum angående de nye programmer.
Sagsfremstilling
De færdige udkast til de danske Mål 2 programmer vedrørende
Regionalfonden og Socialfonden for perioden 2014-2020 er nu udarbejdet af
Erhvervsstyrelsen og sendt i offentlig høring samt til EU-Kommissionen, med
høringsfrist 3. september 2013. Afhængig af eventuelle høringssvar forventes
de endelige programmer at foreligge inden årsskiftet 2013- 2014.
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Vækstforum. Høringssvaret er
vedlagt sagen. Der er indkommet bemærkninger til udkastet til høringssvaret
fra Vækstforum fra Finansrådet. Finansrådets bemærkningerne er vedlagt.
EU-budgettet er vedtaget, men rammerne for de danske EU-programmer er
endnu ikke udmøntet. Fastsættelse af de regionale tilskudsrammer forventes
først at ske i løbet af efteråret 2013. Der forventes en reduktion i de regionale
tilskudsrammer i forhold til den nuværende programperiode. Dog forventes
denne reduktion at blive mindre for Region Sjælland, idet regionen er
kategoriseret som ”transition region”. Det betyder, at regionens økonomiske
niveau ligger lavere end 90 % af EU-gennemsnittet.
Kommissionens positionspapir, som er grundlaget for ”Partnerskabs-aftale
mellem Danmark og Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og
investeringsfonde 2014-20”, og efterfølgende udarbejdelsen af de danske Mål
2 programmer, har været drøftet i Danmarks Vækstråd. Herudover har en
række ministerier i en tværministeriel embedsmands følgegruppe koordineret
udmøntningen af partnerskabsaftalen.
Endelig har Erhvervsstyrelsen holdt oplæg vedrørende partnerskabsaftalen og
særligt Regional-, og Socialfondsprogrammet for de regionale
vækstforumsekretariater samt de regionale vækstfora.
Såvel Regional- som Socialfondsprogrammet understøtter den del af den
erhvervs- og vækstpolitiske indsats i Danmark, som er forankret i de regionale
Vækstfora. Programmerne opstiller specifikke og konkrete rammer for
indsatsen, mens det fortsat er de regionale Vækstfora som afgør, hvilke
konkrete projekter der skal igangsættes, således at programmerne bidrager til
at implementere de regionale vækst- og udviklingsstrategier, herunder
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aktiviteter som i væsentligt omfang kan relateres til Vækstforum Sjællands
aftale om ”Regionalt vækstpartnerskab 2013 mellem Regeringen og
Vækstforum Sjælland”.
Det er administrationens vurdering, at Regionernes bekymringer, drøftet i regi
af Danske Regioner og ved henvendelse til direktøren for Erhvervsstyrelsen,
vedrørende de kommende programmers relative snævrere rammer for
aktiviteternes indhold, metoder, partnerskabs-sammensætning og
effektmåling, generelt er imødekommet.
Programudkastene, som er modtaget efter Forberedelsessekretariatets møde i
juni måned 2013, er vedlagt. Administrationen har udarbejdet et statusnotat,
som beskriver de væsentlige ændringer med mere i forhold til de nuværende
programmer for 2007-2013. Notatet er vedlagt.
Af særlige punkter kan nævnes:
1) Indsatserne skal have ”stedbaseret fokus”, skræddersyet til regionale
styrker, svagheder og udviklingsbehov og skal primært relateres til
SMV´er
2) Det skal forventes, at tilskudsrammerne for begge fondsområder vil
blive underopdelt/fordelt på ”prioritetsakser/tematiske mål” med
individuelle fastsatte budgetstrenge
3) De såkaldte ”godkendte statsstøtteområder ”– hvor der kan gives støtte
til enkelt virksomheder, er endnu ikke udpeget
4) Geografien i forhold til ”yderområderne” er udvidet med Odsherred og
Slagelse kommuner
5) Udgifter til køb af jord, fast ejendom/udgifter til ny- eller ombygninger
er ikke støtteberettiget
6) SMV´er uanset lokalisering har mulighed for støtte til maskiner/udstyr
ved implementering af grønne forretningsmodeller
7) Overvejelser i relation til ”Finansieringsinstrumenter/finansielle
låneinstrumenter er endnu ikke afsluttede
8) I relation til indsatsen ”Bæredygtig grøn byudvikling”, administreres
denne via en central pulje. I Region Sjælland opfylder byerne Roskilde,
Næstved, Køge og Slagelse kriterierne for at søge tilskud. Det er kun
kommuner som kan være tilsagnsmodtagere
9) I Socialfondsprogrammet er der et nyt tematisk mål/indsats: Social
inklusion af personer på kanten af arbejdsmarked
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller,
1. at forslag til høringssvar godkendes
2. at sagen om programmeringsstatus forelægges til orientering
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 5
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Sagen forelagt. Forslag til høringssvar blev godkendt. Erfaringerne fra den
nuværende programperiode videregives til det kommende vækstforum.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 5:
- Statusnotat programudkast vedr. mål 2 Regional- og Socialfond.
- Udkast Nationalt program for EUs Regionalfond
- Udkast Nationalt program for EUs Socialfond
- Høringssvar
- Finansrådets bemærkninger
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6. Synopsis for strategistafet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087470

Resume
Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi udløber i 2014, og det kommende
Vækstforum skal udarbejde udkast til en ny strategi, som vil indgå i en
samlet vækst- og udviklingsstrategi. Det foreslås, at det nuværende
Vækstforum udarbejder oplæg til ”strategistafet”, som kan bidrage til det nye
Vækstforums strategiarbejde.
Sagsfremstilling
Vækstforums regionale erhvervsudviklingsstrategi gælder for perioden 20112014. Efter kommunal- og regionsrådsvalget i efteråret 2013 skal der udpeges
et nyt Vækstforum. På baggrund af evalueringen af kommunalreformen er der
indgået politisk aftale i Folketinget om at samle erhvervsudviklingsstrategien
og den regionale udviklingsplan i en ny regional vækst- og udviklingsstrategi.
Strategien skal godkendes af Regionsrådet efter en offentlig høring. Det nye
Vækstforum skal udarbejde et udkast til strategi, som skal indgå i den samlede
vækst- og udviklingsstrategi. Det foreslås, at der udarbejdes et oplæg til
elementer, der kan indgå i det videre strategiarbejde. Oplægget afleveres som
en stafet fra det nuværende til det kommende Vækstforum i 2014, således at
det kan fungere som input i det nye Vækstforums strategiproces.
Den nuværende erhvervsudviklingsstrategi har lagt nogle vigtige spor for
ambitionen og karakteren af den regionale indsats. Det foreslås, at
indsatsområder og målsætninger fra den nuværende strategi vurderes i
forhold til relevans for den nye strategi. Endvidere skal strategien være
fokuseret og have vægt på vækst og beskæftigelse på kort såvel som langt sigt.
Målsætningerne i Nyt erhvervspolitisk fokus og de nye Vækstaftaler vil være et
væsentligt input i den videre strategiproces. Vedlagt er synopsis for strategistafet med følgende hovedelementer:
•
•
•

Oplæg til strategiske målsætninger
Oplæg til mulig virksomhedsrettet indsats
Oplæg til opfølgning – Hvordan indsatsen og effekterne kan evalueres
og forbedres

Mange faktorer spiller ind på, hvad den regionale indsats skal indeholde, og
hvordan den skal gennemføres. Herunder mulighederne for arbejde på tværs
af regionerne, som evalueringen af kommunalreformen fremhæver. De nye
EU-programmer, som starter i 2014 er en vigtig ramme og finansieringskilde.
Endvidere skal den regionale indsats foregå i tæt samspil med nationale
politikker og initiativer.
Der er behov for at have et opdateret videngrundlag at bygge indsatsen på. Det
foreslås, at der udarbejdes analyser, som tager udgangspunkt i den nuværende
indsats, og som går dybere ned i mulighederne for vækst. Eksempelvis en
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analyse af, hvordan virksomheder inden for de regionale styrkepositioner
indgår i værdikæder på tværs af regioner. Det kan også analyseres, hvordan
virksomheder kan indgå i nye klyngesatsninger inden for nicher, hvor
regionen står stærkt eller har vækstpotentiale. Samtidig bør der være et
internationalt perspektiv, hvor der ses på udviklingstendenser og best practice
i sammenlignelige regioner i udlandet.
Det foreslås, at oplægget til strategistafet bliver overleveret til det nye
Vækstforum, når det konstitueres i første kvartal 2014. Herefter ventes
strategistafetten at kunne indgå som et element i Vækstkonferencen 2014, som
planlægges afholdt i maj 2014. Konferencen giver mulighed for at præsentere
resultaterne af den hidtidige indsats, ny viden om erhvervslivets behov og
vækstpotentialet i regionen samt de strategiske pejlemærker for næste periode.
Konferencen udgør derfor et godt afsæt for det nye Vækstforums videre
strategiarbejde.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at synopsis for strategi-stafet godkendes,
og oplægget færdiggøres til Vækstforums møde 9. december 2013 med henblik
på overlevering til det nye Vækstforum i 2014
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 6
Godkendt, idet det sikres, at parterne bag vækstforum har tid til at komme
med bemærkninger til strategistafetten.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Synopsis for strategi-stafet
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7. Analyser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2094725

Resume
Der skal igangsættes et tilbundsgående og systematisk analysearbejde med
henblik på at danne videngrundlag for en kommende samlet vækst- og
udviklingsstrategi. Dertil kommer de løbende analyseaktiviteter, der også
skal foretages. I det følgende præsenteres det samlede analysebehov i forhold
til Vækstforums videre arbejde.
Sagsfremstilling
Til udarbejdelsen af en kommende fælles regional vækst- og udviklingsstrategi
skal der gennemføres et samlet analysearbejde, som skal klarlægge de områder
og styrkepositioner, som Region Sjælland og Vækstforum skal fokusere på
fremover. Analyserne skal se på regionale udviklingspotentialer og
udfordringer i forhold til vækst, beskæftigelse, bosætning, uddannelse og
trafik.
Analyseaktiviteterne omfatter såvel de opgaver, som tiltænkes Væksthus
Sjælland og øvrige supplerende analyser. Vækstforum besluttede i møde den
19. juni 2013 at bevilge 2 mio. kr. til Væksthuset til analyseaktiviteter i 2014.
For at sikre en stærk strategi, som indeholder fagligt begrundede anbefalinger,
lægges der op til følgende analyseaktiviteter.
Væksthus analyseaktiviteter
Grundlagsanalyse for ny strategi. En kortlægning af de regionale
erhvervsmæssige styrker
’Vækstvilkår’ - Kommunale benchmarkanalyser (2014)
Udarbejdelse af datagrundlag og regionale benchmark til brug i den
regionale hovedanalyse
Branchespecifikke særanalyser 4-6 stk. Fokus på de enkelte
indsatsområder, som er udpeget i grund- og hovedanalyse
Udvikling af virksomhedssurvey. I kombination med registerdata
fra Danmarks Statistik (Sjællandsk effektmodel).
Buffer / supplerende analyser
Totalt budget for Væksthusaktiviteter
Øvrige analyseaktiviteter
(Finansieres af administrative midler og eksisterende bevilling til
kontraktevaluering)
Hovedanalyse for ny regional udviklingsstrategi med fokus på
anbefalinger til nye indsatsområder. Herunder inddragelse af
nationale og internationale benchmarks og studier af ’best practise’
Evaluering af Vækstforums 10 større projekter. Bunden opgave,
som er defineret i ’Vækstaftale + 1’. Der anvendes resterende
midler fra ”Evaluering af kontrakter 2011-2014”
Implementering af sjællandsk effektmodel med fokus på valid
systematisk projektopfølgning
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Pris
400.000
200.000
250.000
800.000
150.000
200.000
2 mio. kr.

500.000
(udbud)
300.000
(COWI)
Regional
Udvikling

I vedlagte bilag er der foretaget en beskrivelse af hver enkelt analyseopgave,
som skal gennemføres i forbindelse med udarbejdelse af den samlede vækstog udviklingsstrategi.
Analyserne skal identificere de emner og regionale styrker, som Regionsrådet
og Vækstforum skal have fokus på i en kommende fælles vækst- og
udviklingsstrategi. Der vil i alle analyser blive lagt stor vægt på, at der tages
hensyn til de regionale styrkepositioner og indsatsområder, som er beskrevet i
de nuværende strategier samt de hidtidige udviklingsaktiviteter, som har skabt
dokumenterede effekter.
Analyseaktiviteterne kan som udgangspunkts deles op i tre spor: Første spor
har fokus på at skabe et datagrundlag, som skal dokumentere de regionale
erhvervsmæssige samt demografiske styrker og udfordringer.
Andet spor omfatter en Hovedanalyse for den kommende vækst- og
udviklingsstrategi. Hovedanalysen skal bl.a. inddrage nationale og
internationale benchmarks og studier af ’best practise’ fra andre regioner i indog udland samt brug af eksisterende OECD analyser for Region Syddanmark
og Region Midtjylland. Analysen skal komme med nogle klare anbefalinger til,
hvor Vækstforum i en kommende strategi skal prioritere indsatsen.
Tredje spor omhandler implementering af ’ den sjællandske effektmodel’, som
indeholder en valid og systematisk projektopfølgning med fokus på resultatog effektmåling. Dette skal dels ske ved at tage afsæt i erfaringerne fra den
hidtidige opfølgningsindsats og dels ved at sikre en koordinering af de
opfølgningsmetoder, som anvendes i de andre regioner, og stilles til rådighed
af Erhvervsstyrelsen. Der vil i den forbindelse blive udviklet et nyt
virksomhedssurvey i samarbejde med Væksthus Sjælland. Udviklingen af en
samlet opfølgningsmetode vil desuden indebære, at den regionale
Nulpunktsanalyse, som siden 2009 er gennemført af Oxford Research, vil blive
omorganiseret og styrket. Fremover skal elementerne i Nulpunktsanalysen
indgå i den samlede overvågningsindsats, som vil blive ledet internt af
Regional Udvikling.
Økonomi
Analyserne vil fortrinsvist blive udarbejdet i samarbejde med Væksthus
Sjælland, idet der i forbindelse med Vækstaftalerne blev besluttet, at Væksthus
Sjællands arbejde med analyser finansieret af Vækstforum Sjælland i 2014,
skal have et omfang på 2 mio. kr. i 2014.
Analyseaktiviteter, som ikke varetages af Væksthuset, vil blive finansieret af
administrative midler samt gennemført af Regional Udvikling.
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. oplægget til analyseaktiviteter godkendes.
2. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 2.000.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til Væksthus Sjællands
analyseaktiviteter i 2014.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 7
Godkendt, idet der i videst mulig omfang bygges videre på det eksisterende
analysegrundlag. Administrationen arbejder videre med analyseopgaven, der
forelægges Vækstforum d. 9. december.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 7:
- Analyseoplæg
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8. Deltagelse i nationale innovationsnetværk
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2096500

Resume
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) har indkaldt ansøgninger til
nationale innovationsnetværk for 2014-2017. Der er prækvalificeret en række
ansøgninger, og det indstilles, at Vækstforum reserverer midler til deltagelse
i flere innovationsnetværk.
Sagsfremstilling
I perioden 2014-2017 forventer RTI at kunne medfinansiere 15-20
landsdækkende innovationsnetværk. Nogle af disse forventes at blive baseret
på de nuværende 22 netværk (se vedlagte bilag).
Som opfølgning på regeringens innovationsstrategi ”Danmark - Løsningernes
land” og den fælles statslige/regionale strategi for samarbejde om Danmarks
klynge- og netværksindsats, har Rådet for Teknologi og Innovation igangsat et
udbud af de nationale innovationsnetværk. 28 ansøgninger er prækvalificeret
(se vedlagte bilag). Der skal indsendes endelig ansøgning om
innovationsnetværk primo oktober 2013.
Netværkenes formål er overordnet:

1) At styrke brobygning, samarbejde og videndeling mellem
videninstitutioner og virksomheder om forskning og innovation
2) At styrke forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder
og dermed fremme videnbaseret vækst og produktivitet
Sekundært skal netværkene også bidrage til:
• At der etableres effektive matchmaking-funktioner som nem
indgang for virksomheder til forskning og viden inden for det
pågældende område
• At der etableres excellente netværks- eller klyngeorganisationer, der
fungerer som samlingspunkt inden for netværkets fokusområde,
• At øge særligt SMV’ernes internationale orientering og adgang til
internationalt førende viden
• At videninstitutionernes forskning og uddannelse i højere grad
indrettes i overensstemmelse med erhvervslivets behov
Den statslige medfinansiering af netværkene kan maksimalt udgøre 50 % af
det samlede budget. Den private medfinansiering skal udgøre 40–50 %. Udgør
den mindre end 50 % skal restbeløbet finansieres gennem parternes
egenfinansiering eller tilskud fra fx regioner, kommuner eller andre offentlige
sponsorer.
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Med henblik på at regionale kompetencer og initiativer indgår i netværkene og
regionen får mest muligt ud af netværkene, anbefales det, at Vækstforum
afsætter midler til at sikre regional deltagelse i eller omkring netværkene.
En medfinansiering vil kunne medvirke til at styrke, at fx viden fra netværket
overføres til virksomheder i regionen. Endvidere kan netværkene og en aktiv
deltagelse omkring disse medvirke til klyngedannelse i regionen, og at
regionale virksomheder indgår i landsdækkende klynger.
Der foreslås regional deltagelse omkring områder/brancher, hvor regionen i
forvejen har styrkepositioner, og hvor en deltagelse i eller omkring et
innovationsnetværk vurderes at kunne understøtte regionens strategiske
udvikling på området. På den baggrund vurderes det særligt relevant at
undersøge mulighederne omkring netværk indenfor fødevarer,
oplevelsesøkonomi, sundhed/medico og det grønne område.
Netværk på fødevareområdet
Det forventes, at Vækstforum medfinansierer deltagelsen i Fødevaresektorens
innovationsnetværk (FoodNetwork) (ved Videncenter for FødevareUdvikling).
Dette er også nævnt i oplæg til samarbejdsaftale med SydDanmark.
Netværk for oplevelsesøkonomi
Innovationsetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi (InVio) ved Ålborg
Universitet og med bl.a. Roskilde Universitet som partner.
Netværk om sundheds- og velfærdsinnovation
Tre ansøgninger er prækvalificeret på sundhedsområdet – ved henholdsvis
MedTech Innovation (Scion DTU), Netværket for Sundhed og
Velfærdsteknologi (Welfare Tech) og BioPeople (KU). Afhængig af den
endelige partnerkreds bag ansøgningerne og deres fokus, vil det være relevant
at deltage i et af de tre netværk på området.
Netværk om miljø, energi og byggeri
Flere ansøgninger er prækvalificeret på miljø, energi og byggeri området. Det
vurderes, at de tre ansøgninger: Netværket for grøn omstilling gennem OPI
(Gate 21), Innovationsnetværket for biomasse og netværket for energieffektivt
og bæredygtigt byggeri, er de mest relevante at deltage i. Afhængig af den
endelige partnerkreds bag ansøgningerne og deres fokus, vil det være relevant
at deltage i et eller flere af de tre netværk på området.
Økonomi
Midlerne reserveres fra erhvervsudviklingsmidlerne på budget 2014 og
efterfølgende.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Administrationen bemyndiges til at indgå i nærmere dialog med de
pågældende prækvalificerede ansøgere til innovationsnetværk med henblik
på at afklare og evt. aftale nærmere deltagelse og vilkår inden endelig
indsendelse af ansøgning til RTI
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2. Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af relevante innovationsnetværk og under
forudsætning af, at ansøgningerne bevilges medfinansiering fra RTI.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 8
Godkendt, idet der fremadrettet ses på, hvordan Region Sjælland kan gøre sig
mere gældende i forhold til nationale innovationsnetværk.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 8:
- Oversigt over de 22 nuværende innovationsnetværk
- Bilag Prækvalificerede ansøgninger til innovationsnetværk 2013
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9. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946856

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” samt ”Opfølgning
på tidligere beslutninger.
Vækstforums samlede økonomi 2013
Danske kroner
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervsRegionalfonden
Socialfonden
udviklingsmid 2007-2013
2007-2013
ler
Budgetramme (inkl.
72.935.811
267.634.202
267.634.202
øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige bevillinger
71.539.036
267.620.769x)
267.579.225 x)
Indstillinger til mødet
1.396.775
0
0
19. august 2013
Ikke disponeret
0
13.433
54.977
x) Jf. sagen ”Opfølgning på tidligere beslutninger” senere i denne dagsorden
for så vidt angår tilbageførte midler til tilskudsrammen for Regionalfonden
samt mindre omfordelinger til igangværende projekter – begge fondsområder
- og indstillet nyt projekt til tilsagn (LUG) efter administrativ bemyndigelse,
jfr. Vækstforums møde den 8. maj 2013.
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.
Aktuelt fremlægges ansøgninger som overstiger den disponible ramme. Se
nærmere vedrørende de aktuelle indstillinger i sagen ”Tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter”. Derfor indstilles det, at de resterende midler
fra 2013 bevilges, samt at der bevilges i alt 3.603.225 kr. af midlerne i 2014.
Følges indstillingerne er rammen for 2013 opbrugt.
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Mål 2 midler 2007-2013 – ændret deadline for opgørelse af ikke forbrugte
midler.
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.
Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2012 og 2013, har
Overvågningsudvalget for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2programmernes midler skal være disponeret inden 15. juni 2013.
I overvågningsudvalgets seneste møde den 7. juni 2013, blev det besluttet at
udskyde deadline for indstillinger til 1. oktober 2013, med baggrund i de
positive tilkendegivelser fra Vækstforasekretariaterne angående det forventede
forbrug og endnu ikke indstillede projekter.
Det vil dog fortsat være gældende, at såfremt der på tværs af regionerne samlet
set er mere end 5 mio. kr. tilbage per 1. oktober 2013, samles eventuelle
udisponerede rammebeløb i en central national pulje, som Erhvervsstyrelsen i
givet fald disponerer over ved at prioritere mellem et begrænset antal indstillet
fra hvert Vækstforum.
I forhold til ”tilbageløbsmidler” af betydning som er tilført tilskudsrammen for
Regionalfonden henvises til sagen ”Opfølgning på tidligere beslutninger”
(projekt ”Femern Fleet 24/7” samt ”Fra miljøskade til miljørigtigt produkt”).
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set disponeret over alle
midlerne på begge Fondsområder ultimo juni/primo juli 2013.
Administrationen følger fortsat løbende op overfor projekterne på begge
Fondsområder - for at vurdere udviklingen i såvel aktiviteterne som budgettet
herunder muligheden for eventuelle yderligere omplaceringer/igangsætning af
nye projekter for at minimere risikoen for, at ikke forbrugte midler skal tilgå
en central pulje.
Administrationen vil endvidere følge udviklingen i forhold til den mulige
centrale nationale pulje og i givet fald forsøge at tiltrække eventuelle ekstra
tilskudsmidler.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 9
Godkendt, idet der i økonomioversigten skal fremgå en oversigt over næste års
midler.
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Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Økonomioversigt
- Økonomioversigt del 2
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10. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946865

Resume
Der forelægges 4 ansøgninger om tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
I denne samlesag fremlægges 4 ansøgninger om tilskud til
erhvervsudviklingsaktiviteter fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
1. ”Vækst og Effektivisering gennem KompeTenceudvikling (VEKT)”:
Ansøger: VEU-centrene Øst og Øerne samt Vestsjælland. Ansøgt beløb
1.000.000 kr. fra regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektets
samlede budget er 2.000.000 kr. Projektperioden er 1. september 2013
- 31. december 2014.
Projektet er udarbejdet med udgangspunkt i indsatsområdet Innovation i
virksomheder/Kompetence og Entreprenørskab, som fremgår i Vækstforums
handlingsplan 2013-14. Det forventes, at indsatsen vil understøtte og styrke
entreprenørskab og innovation i projektets kernemålgruppe de (u-)faglærte
samt danne grundlag for organisatorisk udvikling, øget fokus på
uddannelsesplanlægning, innovative løsninger og vækst.
Administrationen er i fortsat dialog med ansøger om enkelte delelementer i
ansøgningen i relation til, hvordan de forventede resultater og effekter vil
kunne måles, samt i relation til designet på evalueringsforløbet.
2. Grønne forretningsmodeller under grøn omstillingsfond
Ansøger: CAT og Erhvervsstyrelsen. Ansøgt 3.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Det regionale projekts samlede
budget er på 3.000.000 kr. Projektperioden er 1. januar 2014 – 30.
november 2014.
’Grønne Forretningsmodeller’ understøtter Vækstforums målsætninger på det
grønne område med henblik på at øge virksomhedernes konkurrenceevne
igennem en ressourceoptimering samt udvikling af nye forretningskoncepter,
som gør, at forbrugeren også er i bedre stand til at handle bæredygtigt.
Indsatsen gennemføres i samarbejde mellem Erhvervsstyrelsen, de fem danske
regioner og Bornholms regionskommune.
De regionale ansøgninger, herunder til Vækstforum Sjælland, retter sig mod
indsatsens fase 2, hvor der skal udvælges virksomheder, hvor implementering
af den grønne forretningsmodel skal foregå. Der er sammenhæng med fase 1,
som administreres nationalt, og hvor den regionale kompetence inddrages til
at udvælge virksomheder i første udvælgelsesfase.
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Det er administrationens vurdering, at den konkrete udvælgelse af
virksomheder skal foretages af en aktør, som har en god virksomhedsforståelse
samt erfaring med udvikling af forretningsplaner for virksomheder i regionen.
Det vurderes her, at CAT vil kunne varetage opgaven med at udvælge de
virksomheder, som har de største udviklingspotentialer i forhold til
programmets formål.
3. ”Optimering af biogasproduktionen med algeteknologi”
Ansøger: Grønt Center. Ansøgt beløb: 2.820.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets samlede budget er 10.162.200 kr.
Projektperioden er 1. september 2013 – 31. august 2016.
Projektet har tidligere været drøftet i forberedelsessekretariatet som på møde i
april besluttede at bede ansøger videreudvikle ansøgningen med henblik på
fornyet drøftelse på forberedelsessekretariatets møde i juni måned 2013.
Herudover blev et eventuelt regionalt tilsagn om tilskud givet under
forudsætning af, at projektet modtager tilsagn om tilskud fra EUDP.
Administrationen har efterfølgende været i kontakt med ansøger i relation til
EUDP ansøgningen. Ansøger har oplyst, at der er modtaget afslag fra EUDP
med begrundelsen, at projektet ”mangler markedspotentiale”.
4

”Regionale råvarer i regionens køkkener”
Ansøger: Partnerskab af Region Sjælland, Aarhus Universitet
Flakkebjerg, Grønt Center. Ansøgt beløb: 1.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Støtten fra Vækstforum gøres
betinget af, at der opnås tilsagn om støtte fra Grønt Udviklings- og
Demonstrationsprogram (GUDP). Projektets samlede budget er ca. 14
mio. kr. Projektperioden er primo 2014 – primo 2017.

Projekt ”Regionale Fødevarer i regionens køkkener” udspringer af
Vækstforums strategiske satsning på fødevarer og er defineret som en konkret
fødevareindsats i Vækstforums handlingsplan 2013-14. Projektet vil fremme
større anvendelse af regionale – og regionalt forarbejdede - råvarer i regionens
storkøkkener og vurderes på den baggrund at kunne bidrage til at skabe vækst
i det regionale og nationale fødevareerhverv.
En ansøgning om tildeling af midler fra GUDP til finansiering af projektet er
under udarbejdelse. Medfinansiering af projektet fra Vækstforum vil være et
vigtigt bidrag i forhold til at opnå en betydelig samlet regional
medfinansiering, som er afgørende vigtig i forhold til at opnå støtte fra GUDP.
Regionsrådets udvalg for Miljø, Energi og Udvikling (MEU) søges ligeledes om
1 mio. kr. i regional medfinansiering. Desuden planlægges ca. 3 mio. kr. i
medfinansiering i form af arbejdstimer fra Region Sjælland.
Økonomi
Der er ansøgninger til de regionale erhvervsudviklingsmidler for samlet
7.820.000 kr. Dette overstiger de tilbageværende midler under årets ramme.
Midlerne foreslås bevilget af dette års og næste års ramme.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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1. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 til VEU-center Øst og
Øerne til ”Vækst og Effektivisering gennem Kompetenceudvikling
(VEKT)”.
2. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 396.775 fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2013 og 2.603.225 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 til CAT til ”Grønne
forretningsmodeller under grøn omstillingsfond”.
Administrationen af midlerne fastlægges i samarbejde med
Erhvervsstyrelsen og CAT.
3. det indstilles til Regionsrådet, at der gives afslag på ansøgning om
et tilskud på 2.820.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Grøn Center til ”Optimering af
biogasproduktionen med algeteknologi”, idet projektet har
modtaget afslag på statslig medfinansiering fra EUDP.
4. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 til
Koncernservice/Region Sjælland/AArhus Universitet til ”Regionale
råvarer i regionens køkkener” under forudsætning af
medfinansiering fra GUDP.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 10
Godkendt, idet det vedr. punkt 4 slettes, at Grønt Center er en af deltagerne
bag projektet: Regionale råvarer i regionens køkkener. Vedrørende punkt 3
undersøges årsagen til EUDPs afslag under projektet: Optimering af
biogasproduktion med algeteknologi. Det arbejdes videre på at finde andre
muligheder for at støtte projektet.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst. og
Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af
sagen.

Bilag til punkt nr. 10:
- Bilagsnotat Vækst og Effektivisering gennem KompeTenceudvikling (VEKT)
- Bilagsnotat. Grønne forretningsmodeller under grøn omstillingsfond
- Bilagsnotat: Optimering af Biogasproduktion med algeteknologi
- Bilagsnotat Regionale Råvarer i regionens Køkkener
- Ansøgning Vækst og Effektivisering gennem KompeTenceudvikling (VEKT)
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- Ansøgning: Optimering af biogasproduktion med algeteknologi
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11. Ansøgninger til Sjællandsprogrammet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087474

Resume
Under Sjællandsprogrammet er der ved syvende ansøgningsrunde
indkommet i alt 11 projekter, som alle hører under bekendtgørelsen om
natur- og miljøprojekter. Natur- og miljøprojekterne har været i høring hos
medlemmer af det kommunale Natur- og Miljøchefnetværk i Region
Sjælland. Projekterne fremlægges til godkendelse i Vækstforum. Endvidere
indstilles til Vækstforum, at arbejdsgruppen for Sjællandsprogrammet i
relation til en opstået restpulje af midler bemyndiges til at indstille projekter
til NaturErhvervstyrelsen.
Sagsfremstilling
Ved den syvende ansøgningsrunde til Sjællandsprogrammet er der indkommet
i alt 11 projekter, som alle hører under bekendtgørelsen om natur- og
miljøprojekter. Se vedlagte ansøgninger og bilagsnotater. Det drejer sig om
følgende 11 ansøgninger:
1. Næstved Kommune søger om 147.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Udsigtstårn og fugleø ved Bjørnebækken”.
2. Næstved Kommune søger om 105.854 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Slagmosen, Nord”.
3. Næstved Kommune søger om 93.291 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Slagmosen, Syd”.
4. Sorø Kommune søger om 120.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Levesteder til hasselmus”.
5. Sorø Kommune søger om 162.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturplejeprojekt for strandtudse, markfirben, stor
vandsalamander og spidssnudet frø i det åbne land i Sorø Kommunes
nordlige del”.
6. Odsherred Kommune søger om 71.300 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Naturpleje i fællesskab – Diesebjerg - Del 1”.
7. Odsherred Kommune søger om 378.750 kr. fra Sjællandsprogrammet
til projektet ”Naturpleje i fællesskab – Diesebjerg - Del 2”.
8. Lolland Kommune søger om 57.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Rydning ved Frilandsmuseum i Maribo”.
9. Lolland Kommune søger om 49.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Overdrev på Sølvbjerghøj”.
10. Lejre Kommune søger om 60.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Hegning af græsningsareal på Særløse Overdrev”.
11. Holbæk Kommune søger om 190.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til
projektet ”Vandhuller til Grønbroget Tudse”.
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Ansøgningerne har været i høring hos medlemmer af det kommunale Naturog Miljøchefnetværk i Region Sjælland, der anbefaler, at de alle får støtte fra
Sjællandsprogrammet. Netværkets bemærkninger til de enkelte ansøgninger
fremgår af vedlagte bilagsnotater.
Finansiering sker gennem EU-midler under Sjællandsprogrammet via
NaturErhvervstyrelsen samt kommunal medfinansiering. Der søges om i alt
1.435.945 kr. fra Sjællandsprogrammet. Se vedlagte økonomioversigt.
Status for Sjællandsprogrammet
Med Vækstforums godkendelse af vedlagte ansøgninger vil der samlet være
indstillet projekter til Sjællandsprogrammet for 17.483.870 kr. ud af den
samlede beløbsramme på i alt 55.200.000 mio. kr. Derudover er der (pr. 2. juli
2013) indsendt ansøgninger under LAG-bekendtgørelsen for i alt 34.447.809
kr., således at den samlede disponerede sum under Sjællandsprogrammet er
51.931.679kr.
Ansøgninger under LAG-bekendtgørelsen havde sidste frist til
NaturErhvervstyrelsen den 1. juli 2013. Når der er taget højde for
tilbageløbsmidler i kraft af reduceret støtte og afslag på i alt 4.344.355 kr., er
der pr. 2. juli 2013 opstået en restpulje i Sjællandsprogrammet på i alt
7.612.676 kr. Knap halvdelen af alle ansøgninger er færdigbehandlet, og det
forventes, at denne restpulje øges yderligere i takt med, at sagerne behandles.
NaturErhvervstyrelsen har meddelt, at den sidste ansøgningsrunde ikke vil
være konkurrenceudsat, som tidligere overvejet. For at udnytte restpuljen og
undgå, at restmidlerne går tilbage til EU eller afgives til de andre regioner,
ønsker arbejdsgruppen for Sjællandsprogrammet at få bemyndigelse til i
relation til restpuljen at indstille yderligere ansøgninger under
netværksordningen, bekendtgørelsen om udvikling og demonstration samt
natur- og miljø projekter, til NaturErhvervstyrelsen. Der er tale om nye
projekter udover de 11 projekter, der behandles på dette Vækstforummøde.
Bemyndigelsen ønskes, da NaturErhvervstyrelsen har sidste frist for
indsendelse for ansøgninger under disse ordninger den 1. september 2013, og
en behandling i Vækstforum af disse ansøgninger derfor ikke tidsmæssigt vil
være muligt, da arbejdsgruppen vil modtage dem medio august, hvorefter de
sendes i høring i det kommunale Natur- og Miljøchefnetværk. Det forventes
desuden, at dele af restpuljen vil blive anvendt til forhøjelse af ansøgningssum
for enkelte allerede indsendte LAG-ansøgninger.
Arbejdsgruppen omfordeler fortsat efter de kriterier, som blev godkendt på
Vækstforums møde den 26. februar 2013.
På Vækstforums møde den 9. december 2013 vil der blive givet en status for
Sjællandsprogrammet, herunder den samlede sum for bevilgede midler.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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1. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
147.500 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Udsigtstårn og fugleø ved Bjørnebækken”.
2. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
105.854 kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til
projektet ”Slagmosen, Nord”.
3. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 93.291
kr. fra Sjællandsprogrammet til Næstved Kommune til projektet
”Slagmosen, Syd”.
4. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
120.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Levesteder til hasselmus”.
5. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
162.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Sorø Kommune til projektet
”Naturplejeprojekt for strandtudse, markfirben, stor vandsalamander
og spidssnudet frø i det åbne land i Sorø Kommunes nordlige del”.
6. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
71.300kr. fra Sjællandsprogrammet til Odsherred Kommune til
projektet ”Naturpleje i fællesskab – Diesebjerg - Del 1”.
7. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
378.750 kr. fra Sjællandsprogrammet til Odsherred Kommune til
projektet ”Naturpleje i fællesskab – Diesebjerg - Del 2”.
8. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 57.750
kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Rydning ved Frilandsmuseum i Maribo”.
9. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på 49.500
kr. fra Sjællandsprogrammet til Lolland Kommune til projektet
”Overdrev på Sølvbjerghøj”.
10. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
60.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Lejre Kommune til projektet
”Hegning af græsningsareal på Særløse Overdrev”.
11. det indstilles til NaturErhvervstyrelsen, at der ydes et tilskud på
190.000 kr. fra Sjællandsprogrammet til Holbæk Kommune til
projektet ”Vandhuller til Grønbroget Tudse”.
12. det indstilles til Vækstforum, at arbejdsgruppen for
Sjællandsprogrammet i relation til restpuljen bemyndiges til at
indstille projekter til NaturErhvervstyrelsen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 11
Godkendt, idet der i et evt. kommende program ønskes en mere
sammenhængende indsats.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
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Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Anette
Ilsøe, Dansk Industri og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 11:
- Bilag Økonomioversigt Sjællandsprogrammet juli 2013
- Bilagsnotat Bjørnebækken
- Bilagsnotat Slagmosen Nord
- Bilagsnotat Slagmosen Syd
- Bilagsnotat Levesteder til hasselmus
- Bilagsnotat Sorø Nord
- Bilagsnotat Diesebjerg - Del 1
- Bilagsnotat Diesebjerg Del 2
- Bilagsnotat Frilandsmuseum Maribo
- Bilagsnotat Sølvbjerghøj
- Bilagsnotat Særløse Overdrev
- Bilagsnotat Grønbroget Tudse
- Ansøgning Bjørnebækken
- Ansøgning Slagmosen Nord
- Ansøgning Slagmosen Syd
- Ansøgning Levesteder til hasselmus
- Ansøgning Sorø Nord
- Ansøgning Diesebjerg Del 1
- Ansøgning Diesebjerg - Del 2
- Ansøgning Frilandsmuseum Maribo
- Ansøgning Sølvbjerghøj
- Ansøgning Særløse Overdrev
- Ansøgning Grønbroget Tudse
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12. Høring fra LAG Nordvestsjælland om
udvikling af Brorfeldecenteret
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2087517

Resume
Holbæk Kommune har søgt Lokal Aktions Gruppe Udvikling
Nordvestsjælland om 1.543.000 kr. til udvikling af Brorfelde
oplevelsescenter. Vækstforum Sjælland skal høres, da projektet er
erhvervsrettet, og det ansøgte beløb er på mere end 1 mio. kr.
Projektet er en videreudvikling af det af Region Sjælland tidligere støttede
projekt om udvikling af Brorfeldecenteret.
Sagsfremstilling
Brorfelde observatorium blev etableret i 1953. Siden er der blevet bygget
fantastiske teleskoper, og stjernerne er blevet observeret nat efter nat. Holbæk
Kommune ønsker nu at udnytte denne historie og dets stedbundende
potentialer til at skabe en ny turistattraktion med afsæt i astronomiens
verden– særligt for børnefamilier, lejerskoler og entusiaster indenfor
astronomien. Styrken ved stedet er, at der kan tiltrækkes turister udenfor den
normale sommersæson. Dette skyldes, at de mørke aftener om vinteren skaber
bedre muligheder for at se stjernerne. Der vil ligeledes blive etableret
overnatningstilbud.
Der var i forbindelse med Danmarks Radios julekalender 2012 stor synlighed
for Brorfelde og observatoriet. Det er oplagt, at Holbæk Kommune udnytter
denne synlighed til udvikling af centeret.
Når Brorfeldecenteret er fuldt udbygget, forventes det, at der kommer ca.
34.500 besøgende årligt til Brorfelde.
Region Sjælland har gennem regionale udviklingsmidler tidligere sammen
med Udvikling Nordvestsjælland bevilget midler til forprojektet, hvor der blev
udarbejdet en rapport om udviklingsmulighederne. Rapporten har ligget til
grund for den kontakt, der er skabt med de store fonde og puljer, hvor A. P.
Møller Fonden har bevilget 10.000.000 kroner til Holbæk Kommune til
udvikling af oplevelsescenteret.
Denne ansøgning omhandler første skridt i synliggørelsen af Brorfelde
Observatorium som turistattraktion. Den handler om at gøre observatorierne
tilgængelige for offentligheden. Det samlede budget for dette delprojekt er
3.086.000 kr. og Holbæk Kommune søger LAG Nordvestsjælland om
1.543.000 kr.
I henhold til Bekendtgørelse nr.310 af 29. marts 2012 kap. 3 § 8 vedr. tilskud
til etablering af arbejdspladser skal en sådan ansøgning i høring hos det lokale
Vækstforum inden den indsendes til NaturErhvervstyrelsen. Heri er det
beskrevet, at erhvervsrettede ansøgninger til Lokale Aktions Grupper (LAGer),
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hvor der ansøges om mere en 1 mio. kr., skal sendes i høring i det regionale
vækstforum.
Administrationen vurderer, at udviklingen af Brorfeldecenteret er i tråd med
Vækstforums turismestrategi. Brorfelde er et eksempel på udvikling af
attraktive lokaliteter, hvor der er taget udgangspunkt i turismeudviklingen af
kulturhistoriske bygninger, der har stedbundende turismepotentialer. Der
lægges vægt på, at Holbæk Kommune er gået aktivt ind i udviklingsprocessen,
at der er sikret en række fondsmidler samt, at der er et vigtigt momentum
omkring centeret, på baggrund af den synlighed centeret har fået.
Siden behandlingen i Forberedelsessekretariatet, har LAG Nordvestsjælland
sendt ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen. Det skyldes, at
NaturErhvervstyrelsen havde ansøgningsfrist den 30. juni 2013. Af materialet
til NaturErhvervstyrelsen fremgår Forberedelsessekretariatets indstilling.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det meddeles Udvikling
Nordvestsjælland, at projektet er i fin overensstemmelse med
turismestrategien.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 12
Godkendt
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Anette
Ilsøe, Dansk Industri og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 12:
- Projektbeskrivelse til LAG
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13. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946874

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
Sjælland har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende udvalgte
bevillinger.
Sagsfremstilling
”Fra miljøskade til miljørigtigt produkt”
Vækstforum godkendte i møde den 16. maj 2012, at projektet, som bestod af 4
faser, ved European Composit Recycling Technology A/S, Lolland, blev
indstillet til tilsagn i Erhvervsstyrelsen, inden for et rammebeløb på maks.
5.000.000 kr. fra Regionalfonden, Mål 2. Ultimo oktober måned 2012 modtog
projektet tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Tilsagnet var blandt andet betinget af,
at projektet blev gennemført i sin helhed, herunder at ansøger skulle
fremsende dokumentation for den nødvendige egen- og medfinansiering til
hele projektet på i alt ca. 12,4 mio. kr.
Vækstforum godkendte i møde den 26. februar 2013 en ansøgning fra
projektet om udsættelse af fremsendelse af dokumentationen for
medfinansieringen i relation til fase 4, til ultimo maj måned 2013, idet
projektet samtidig oplyste, at medfinansieringen til projektets fase 1-3 var
fremskaffet. Udsættelsen i relation til fase 4 var betinget af, at der blev
fremsendt faktuel dokumentation for finansieringen af faserne 1-3.
Administrationen har i samarbejde med Erhvervsstyrelsen efterfølgende måtte
konstatere, at det modtagne materiale i relation til finansieringen af faserne 13, ikke opfyldte gældende retningslinjer for sandsynliggørelsen af, at
finansieringen ville kunne tilvejebringes.
Tidligere indstilling til Erhvervsstyrelsen om ”tilsagn” er således ændret til
”afslag”. Erhvervsstyrelsen godkendt den ændrede indstilling, og har meddelt
projektet afslag på bevilling af Regionalfondstilskud på 5.000.000 kr.
Beløbet er tilbageført tilskudsrammen for Regionalfonden og omfordelt til
andre projekter.
”IMODUS: Inklusion af mænd og drenge gennem uddannelsesudvikling på
Sjælland – videregående uddannelser og veje dertil” - E-læring adgangskursus til ingeniøruddannelserne
Det bliver nu muligt at kombinere en hverdag med erhvervsarbejde og bopæl
langt fra campus med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne på DTU. Til
august kan de første studerende nemlig starte på DTU’s nye fleksible
adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Adgangskurset er tilrettelagt som elæring, og gør det muligt at kombinere studierne med arbejde i dagtimerne og
en bopæl langt fra DTU. Kurset tager et år, og giver adgang til at tage en
ingeniøruddannelse på DTU i Lyngby eller Ballerup.
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Det nye tiltag er en del af projektet IMODUS – Inklusion af mænd og drenge
gennem uddannelsesudvikling på Sjælland – og som afvikles af University
College Sjælland i samarbejde med flere andre uddannelsesinstitutioner i
Region Sjælland og DTU. I projektet udvikles 15 uddannelser fordelt på otte
uddannelsesinstitutioner nye måder at få drenge og mænd ind på
uddannelserne og fastholde dem.
Projektet er støttet af Vækstforum Sjælland via et EU-tilskud fra Socialfonden
på ca. 10,9 mio. kr.
Der kan læses mere om projektet IMODUS på www.imodus.dk
”Kina Vækst – Viden, leverancer og vækst”
Vækstforum bevilgede i møde den 6. december 2011 4.114.000 kr. fra
Regionalfonden og 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til
projektet, som afvikles af Væksthus Sjælland. Projektperioden er 1. januar
2012 til 31. december 2014. Iværksættelse af projektet relaterer sig til
Vækstforums handlingsplan 2011-12 vedrørende ”Internationalisering/EU i
Region Sjælland” med fokus på at styrke de regionale virksomheders placering
i de globale værdikæder og opdyrke nye internationale markeder specifikt ved
dette projekt Kina. Et af effektmålene er, at der skal rekrutteres 45 SMV
virksomheder til projektet.
Det har imidlertid vist sig at være mere vanskeligt end forventet at rekruttere
ovennævnte antal virksomheder, blandt andet fordi det for virksomhederne
ofte er en meget langstrakt og tung strategisk beslutning at indgå i
projektet/Kina.
Administrationen har løbende været i dialog med Væksthus Sjælland i
forbindelse med blandt andet projektets udfordringer i relation til det lavere
antal deltagende virksomheder. Med blandt andet baggrund i selve
projektperioden og de mulige resterende aktiviteter som ville kunne afvikles
inden projektophør, er det godkendt, at tidligere effektmål, 45 virksomheder,
ændres til 40 virksomheder, herunder en mindre regulering af budget og
Regionalfondstilskuddet, som er tilbageført tilskudsrammen for
Regionalfonden og omfordelt til andre projekter.
”Jump-startprojekterne” – projekt titel ”Øget produktivitet og afsætning i
SMV´er”
Vækstforum bevilgede i møde den 8. maj 2013 1.625.ooo kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og op til 2,5 mio. kr. fra Regionalfonden til et samlet
projekt, som afvikles af CAT Forsknings- og Teknologipark A/S. Endvidere
blev godkendt, at den endelig Mål 2 ansøgning kunne godkendes af
administrationen efter dialog med ansøger.
Administrationen har drøftet de tre fokus- og indsatsområder, som var
indeholdt i ”Jump-startprojekterne”og tilpasset antal cases i forhold til de
budgetmæssige forhold samt vurderet, at involvering af eventuel
medfinansiering fra deltagende virksomheder vil give en uhensigtsmæssig
administrativ udfordring især for virksomhederne og dels projektet.
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Administrationen er i fortsat dialog med projektet om enkelte tilpasninger i
ansøgningen. Regionalfondstilskuddet forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr. samt
uændret medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektperioden er 1. juli 2013 til 31. december 2014.
”Femern Fleet: 24/7 on call service center”
Vækstforum bevilgede i møde den 26. februar 2013 5.000.000 kr. fra
Regionalfonden, Mål 2, til projektet. Efter tæt dialog med projektet og
administrativ bemyndigelse, jfr. Vækstforums møde den 8. maj 2013, pkt. 8,
blev indstillet et samlet tilskud på i alt 6.010.500 kr., svarende til, at
beslutning i Vækstforum er administrativt tillagt + 1.010.500 kr., jfr. nedenfor
vedrørende ”Omfordeling af Mål 2 midler”.
Efterfølgende har ansøger imidlertid meddelt, at ”det er besluttet at udskyde
byggeriet og den oprindelig opstart af projektet, primært idet virksomheden
ikke vil være i stand til at genere et for investorerne acceptabelt cashflow før
2016”, samt at ”man er bekendt med, at en senere etablering i givet fald
forventes at ske uden EU-tilskud”.
Det indstillede beløb, 6.010.500 kr. er tilbageført tilskudsrammen for
Regionalfonden, jfr. sag ”Økonomioversigt” og omfordelt til projektet ”LUG :
Læring Uden Grænser – nye koblinger mellem velfærdsuddannelser,
virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland”, ved University
College Sjælland.
”DotDot” – under konkursbehandling
Vækstforum bevilgede i møder den 24. november 2010 samt 6. december 2011
i alt 2.682.063 kr. fra Regionalfonden til DotDot A/S til etablering af
virksomheden og udvidelse af produktionslinjen. Projektperioden var fra 22.
november 2010 til 1. april 2012 og er således afsluttet.
Erhvervsstyrelsen udbetalte som den bevilgende myndighed sidste rate af
Regionalfondstilskuddet den 14. maj 2012. Virksomheden, som beskæftigede
sig med udvikling, produktion og salg af bionedbrydelige rengøringsmidler og
midler til personlig pleje, er den 18. juni 2013 taget under konkursbehandling
ved Skifteretten i Nykøbing Falster.
Da projektet blev afsluttet og afregnet i 2012 bliver der ikke tale om
”tilbageløbsmidler” til Vækstforum Sjællands tilskudsramme for
Regionalfonden.
Ifølge gældende retningslinjer fra Kommissionen – blandt andet, at
”aktiviteten skal opretholdes i op til 5 år efter sidste rateudbetaling” - er det
Erhvervsstyrelsen, som bevillingsmyndighed, der skal gøre krav gældende
overfor kurator. Erhvervsstyrelsen er af administrationen orienteret om
konkursbehandlingen.
”LUG : Læring Uden Grænser – nye koblinger mellem velfærdsuddannelser,
virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland”
Administrationen har indstillet ovennævnte projekt – som afvikles af
University College Sjælland og Roskilde Universitet - til tilsagn i
Erhvervsstyrelsen, jfr. nedenfor vedrørende ”administrativ bemyndigelse”.
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Indstillingen vedrører et tilskud fra Regionalfonden på 5.997.350 kr.
Projektperioden er 1. september 2013 – 31. december 2014. Det samlede
budget udgør i alt 11.994.700 kr. University College Sjælland og Roskilde
Universitet medfinansierer med et tilsvarende beløb som EU-tilskuddet.
Projektet udvikler og formidler ny viden om, hvordan digitale teknologier og
nye koblinger i form af netværk- og institutions-samarbejde kan mindske
grænser for læring i Regionen. Blandt andet udvikles en MOOC/Massive Open
Online Cources, som udbyder gratis efter- og videreuddannelse målrettet
medarbejdere ansat i virksomheder med fokus på velfærdsydelser.
Projektet understøtter indsatserne i relation til Kompetenceparat 2020,
herunder kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.
Omfordeling af Mål 2 midler 2007-2013 samt indstillinger til
Erhvervsstyrelsen
Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2012 og 2013, har
Overvågningsudvalget for Mål 2 besluttet, at alle Mål 2-programmernes midler
skulle være disponeret inden 15. juni 2013, jfr. samtidig sag
”Økonomioversigt” vedrørende ændret deadline. I modsat fald samles
eventuelle udisponerede tilskudsmidler i en central national pulje.
Med baggrund i ovenstående blev administrationen bemyndiget til at
omfordele og indstille eventuelle tilbageløbsmidler til Erhvervsstyrelsen i
relation til allerede godkendte projekter og til eventuelle nye, jfr. Vækstforums
dagsorden af 8. maj 2013, punkt 8, ”Økonomioversigt”.
Administrationen har indstillet merbevillinger til følgende projekter:
Socialfonden:
• ”Fabschool”/Væksthus Sjælland (+106.000,- kr.)
• ”Iværksætter – parat til Vækstfabrik”/Provi Consult (+1.180.000,- kr.
Afvikles i samarbejde med bl.a. Jobcenter Guldborgsund).
•
Regionalfonden
• ”Vækstfabrikkerne”/Væksthus Sjælland (+299.955,- kr.)
• ”Turbine Inlet Filter”/North Filtration (+180.000,- kr.)
• ”Femern Fleet 24/7”/Femern Fleet ApS (+1.010.500,- kr. – ansøgning
efterfølgende trukket af ansøger, jfr. ovenfor)
• Kapitalfonden CIZ2a/CAT (+ 6.709.637,- kr.).
• LUG – Læring Uden Grænser – nye koblinger mellem
velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region
Sjælland (+ 5.997.350,- kr.)
Den regionale støtteramme for Socialfonden og Regionalfonden er således
opbrugt ultimo juni 2013.
FoodKIC
Vækstforum bevilligede den 26. februar 2013, 2 mio. kr. til
Foodbest/FoodKIC. EU-Kommissionen har udsat det forventede call på
FoodKIC fra 2014 til forventeligt 2016. Udsættelsen af det forventede call
ændrer ikke på, at Foodbest fortsætter arbejdet for en FoodKIC.
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Vækstforums bevilling understøtter Foodbest’s arbejde hen imod en FoodKIC.
Administrationen vil indgå en samarbejdsaftale med Foodbest/Københavns
Universitet for arbejdet frem til det forventede call i 2016.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 13
Godkendt
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Anette
Ilsøe, Dansk Industri og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:
- Bilagsnotat LUG
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14. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946881

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Sagen benyttes til orientering blandt medlemmerne samt fra sekretariatet.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 14
Sagen forelagt.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Anette
Ilsøe, Dansk Industri og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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15. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 1946887

Behandling i Vækstforum Sjælland mandag den 19. august 2013,
pkt. 15
Intet.
Laila Busted, Lønmodtagerorganisationer, Vibeke Hansen, Videns- og
uddannelsesinst., Jørn O. Stryger, Dansk Industri, Martin Damm, Kalundborg
Kommune, Mette Touborg, Lejre Kommune, Palle Svendsen, Dansk Erhverv,
Henrik Christensen , Finansrådet, Flemming Lassen,
Lønmodtagerorganisation, Lars Hvidtfeldt, Landbrug og Fødevarer, Niels
Hörup, Solrød Kommune, Ulla Skaarup, Videns- og uddannelsesinst., Anette
Ilsøe, Dansk Industri og Henrik Nielsen, Tekniq, mf. deltog ikke i Vækstforum
Sjællands behandling af sagen.
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