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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2258685

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
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2. Evaluering af vækstkonferencen 2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281418

Resume
Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj 2014. Der lægges
op til en evaluering af konferencen.
Sagsfremstilling
Vækstforum afholdt sin årlige Vækstkonference den 12. maj 2014 i Nordisk
Films Biograf i Næstved.
Umiddelbart efter konferencens afslutning er deltagere via mail blevet bedt om
at respondere på et elektronisk spørgeskema. På mødet fremlægges
deltagernes evaluering af konferencen.
Herudover lægges der op til, at Vækstforum evaluerer konferencen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen evalueres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
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3. Vækstforums udpegning til organisationer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281419

Resume
Vækstforum foretager i henhold til lovgivning og henvendelser fra
organisationer mv. indstilling om og/eller udpegning af medlemmer til en
række udvalg og organisationer.
Sagsfremstilling
Vækstforum udpeger eller indstiller medlemmer til en række udvalg og
organisationer. På Vækstforums møde 18. marts 2014 blev der foretaget en
række udpegninger og indstillinger. Følgende udpegning skal foretages:
Gensidig observatørpost i Det Regionale Beskæftigelsesråd
I henhold til erhvervsfremmeloven beslutter Vækstfora og Regionale
Beskæftigelsesråd, om de ønsker at have gensidige observatører på de to
udvalgs møder. Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har hidtil ønsket gensidig
repræsentation. Grethe Funck er udpeget af Beskæftigelsesrådet i
Beskæftigelsesrådets indeværende periode. Beskæftigelsesrådet nyudpeges
senere i foråret og forventes på sit konstituerende møde at træffe beslutning
vedrørende gensidige observatørposter. Administrationen anbefaler, at
Vækstforum udpeger en observatør til Beskæftigelsesrådet, og anmoder
Beskæftigelsesrådet om at udpege en observatør til Vækstforum i forventning
om, at Beskæftigelsesrådet træffer lignende beslutning på sit konstituerende
møde.
Bestyrelsespost i Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi Sjælland skal etablere en ny bestyrelse fra 1. maj 2014.
Medlemmerne skal omfatte repræsentanter med kendskab til de regionale
forhold for erhvervslivet og det regionale arbejdsmarked. Erhvervsakademi
Sjælland har anmodet Regionsrådet og Vækstforum om i forening at foretage
udpegning af en mand og en kvinde som repræsentant i bestyrelsen.
Regionsrådets forslag vil foreligge på mødet.
Derudover skal der orienteres om, at suppleantposten i overvågningsudvalget
for Fehmarnbeltregion-programmet
overgår fra Ib Poulsen til Hanne Leth Andersen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:
1. Der udpeges en observatør til deltagelse på det Regionale
Beskæftigelsesråds møder.
2. Regionsrådets forslag til fælles udpegning af en repræsentant til
Erhvervsakademi Sjællands bestyrelse tiltrædes.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet
Bilag til punkt nr. 3:
- Brev fra Erhvervsakademi Sjælland
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4. Regional vækst- og udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281420

Resume
På mødet d. 18. marts 2014 blev Vækstforum orienteret om processen for
udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Det indstilles
her, at Vækstforum godkender et debatoplæg som det foreløbige
udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den regionale vækstog udviklingsstrategi.
Sagsfremstilling
På baggrund af erfaringerne med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi
2010-2014, erfaringerne fra det nuværende Mål 2-program, resultater fra
evalueringen af en række virksomhedsrettede projekter samt konklusionerne i
to grundlagsanalyser er der udarbejdet et debatoplæg: ”Vækst og udvikling i
Region Sjælland – hvorfra og hvordan?” (vedlagt).
Debatoplægget indeholder en række dilemmaer og skal danne udgangspunkt
for en debat om, hvordan man politisk ønsker at prioritere Region Sjællands
indsats for vækst og udvikling i regionen. Denne debat finder bl.a. sted på
Vækstforums døgnseminar og på fællesmødet med Regionsrådet den 12. maj.
Debatoplæg skal ses som Regionsrådets og Vækstforums foreløbige tanker om
vision og temaer i den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Debatoplægget tænkes drøftet med regionale aktører, borgere og
virksomheder med henblik på en bred regional opbakning og en forståelse af
de dilemmaer, Region Sjælland står overfor i udviklingen af den regionale
udviklingspolitik.
Debatoplægget kan dermed bruges af de enkelte medlemmer af Regionsrådet
og Vækstforum som udgangspunkt for politiske indspark i den offentlige debat
om de mest effektfulde indsatser i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i
debatfasen i maj-juni 2014. Vedlagt er endvidere et baggrundsnotat til
debatoplægget, hvor det er muligt at hente mere viden om fordele og ulemper
og tendenser indenfor hvert dilemma samt nogle bud på mulige fremtidige
indsatser.
Regionsrådet har d. 8. maj drøftet dilemmaerne i debatoplægget.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender debatoplægget
”Vækst og udvikling i Region Sjælland – hvorfra og hvordan?” som det
foreløbige udgangspunkt for drøftelser med regionale aktører om den
regionale vækst- og udviklingsstrategi.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Vækst og udvikling i Region Sjælland - hvorfra og hvordan
- Baggrundsnotat til debatoplægget
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5. Vækstpartnerskab
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281421

Resume
Der skal indgås en ny Vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og
Vækstforum Sjælland for 2014. Det forventes, at initiativerne fra
Vækstpartnerskabet 2013 i vidt omfang videreføres i 2014. De politiske
forhandlinger vil finde sted i løbet af efteråret 2014.
Sagsfremstilling
Erhvervsministeriet er ved at forberede de politiske drøftelser vedrørende
Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum Sjælland 2014.
Det forventes, at regeringen vil udsende sit forhandlingsudspil primo august
2014 med henblik på, at der kan være politiske drøftelser af
Vækstpartnerskabet i løbet af efteråret 2014.
Erhvervsministeriet lægger op til at bygge ovenpå 2013 aftalen med henblik på
at konsolidere de indsatser, som allerede er igangsat. Der vil således fortsat
blive taget udgangspunkt i Regeringens Vækststeams og de dertil hørende
vækstplaner.
Derudover ønsker Erhvervsministeriet en aftale med færre men større målbare
indsatser.
Administrationen vil være i tæt dialog med Erhvervsministeriet de kommende
måneder, hvor regeringens udspil udarbejdes. Dette bl.a. med henblik på at
sikre gensidigheden i aftalen således, at staten også forpligtes ift.
gennemførelse af de konkrete initiativer i aftalen.
Erhvervsministeriet vil desuden, som opfølgning på Vækstpartnerskabet 2013,
udarbejde et kort statusnotat, som forelægges for Danmarks Vækstråd 23. maj
2014.
Det videre forløb
Regeringens udspil vil efter planen blive forelagt Vækstforum på mødet den 3.
september 2014, hvor der også udpeges en delegation til det politiske møde i
efteråret.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
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6. Vækstaftaler
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281427

Resume
Der er afholdt de første individuelle møder med leadpartnerne bag
Vækstaftalerne, hvor status for aftalerne blev gennemgået. Endvidere er der
afholdt det første fællesmøde mellem leadpartnerne.
Sagsfremstilling
Af styringsparadigmet for Vækstaftalerne fremgår det, at der afholdes
halvårlige individuelle statusmøder med leadpartnerne bag vækstaftalerne.
Formålet med statusmøderne er at se på, om aftalerne forløber planmæssigt.
Blandt andet om de opstillede milepæle og mål indfris, og om samarbejdet
konsortieparterne imellem forløber planmæssigt.
Tilbagemeldingerne herpå er, at vækstaftalerne er kommet godt i gang, og
samarbejdet forløber, som det skal. Der er for hver af vækstaftalerne defineret
et 0-punkt. Det betyder, at vækstaftalerne fremover vil blive målt på de
opstillede resultat- og effektmål ud fra det definerede 0-punkt. De første
resultater på baggrund af 0-punktet vil blive forelagt Vækstforum på deres
møde d. 8. december 2014.
Endvidere er der blevet afholdt det første fællesmøde med leadpartnerne bag
vækstaftalerne. På mødet gav leadpartnerne blandt andet deres indspark til en
kommende Vækst- og udviklingsstrategi.
Vækstaftalerne er indgået for en 3-årig periode, undtaget Vækstaftale 2 –
udnytte de store anlægsinvesteringer med Femern Belt Development som
leadpartner, hvor der er indgået en aftale for 2014.
Femern Belt Development har fået fremrykket deres milepæle således, at de
d.15. maj 2014 skal udarbejde en konkret handlingsplan for 2015 og 2016 og
opstille reviderede resultat- og effektmål for perioden 2014-2016.
Der er igangsat to analyser, der skal afdække, dels hvilke resultater Femern
Belt Develpment har opnået gennem de sidste 3 år dels en fremadrettet
interessentanalyse. Resultaterne forelægges administrationen d. 15. maj 2014.
Resultaterne herfra vil indgå i det samlede beslutningsgrundlag i forhold til en
videreførsel af kontrakt med Femern Belt Development som leadpartner i 2015
og 2016.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Til orientering
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
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7. Regereringens vækstplan for turisme
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281424

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet har d. 20. januar 2014 offentliggjort
vækstplan for turismen i Danmark. Vækstplanen indeholder en række
initiativer rettet mod at øge kvaliteten i turismen og skabe vækst i storby- og
erhvervsturismen og kyst- og naturturismen. For Region Sjælland er det bl.a.
interessant, at der lægges op til et initiativ, der skal styrke kystturismen
omkring Østersøen.
Sagsfremstilling
Der vil på Vækstforum møde blive orienteret om eventuelt nyt i sagen.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

- 11 -

8. Metodisk opfølgning og effektmåling på
Vækstforums udviklingsindsats
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281425

Resume
Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere
indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Det er afgørende, at
aktiviteterne skaber vækst og beskæftigelse. Der lægges op til, at Vækstforum
medfinansierer værktøjer til effektmåling og evaluering med 1.656.345 kr.
Sagsfremstilling
Region Sjælland og Vækstforums mål er at medvirke til at skabe vækst og
beskæftigelse. Det er i den forbindelse afgørende, at de udviklingstilskud, der
gives, er både fokuserede og har et klart sigte på at kunne dokumentere vækstog beskæftigelsesmæssige resultater og effekter. Derudover skal Vækstforum i
følge lov om erhvervsfremme følge op på de investeringer, der foretages under
den regionale erhvervsudviklingsstrategi.
Konkret betyder det, at alle nye investeringer, der foretages af Vækstforum, fra
dag 1 vil blive underlagt en systematisk evaluerings- og opfølgningsmetode.
Metoden skal sikre, at det bliver nemmere at opgøre resultater i form af vækstog beskæftigelse af den igangsatte udviklingsindsats.
Som led heri skal alle ansøgere klargøre, hvordan deres aktiviteter bidrager til
at indfri målene i den regionale erhvervsudviklingsstrategi og kommende
vækst- og udviklingsstrategi. Dermed skabes et solidt beslutningsgrundlag, når
det skal vurderes, om den foreslåede investering skal foretages.
En vigtig del af effektmålingen sker ved, at projekterne systematisk registrerer
enten de virksomheder eller de personer, som indgår i projektets aktiviteter og
dermed forventes at opnå et konkret udbytte af projektets aktiviteter. Fx ved at
en virksomheder øger antallet af ansatte, eller en person gennemfører et
uddannelsesforløb.
Denne effektmåling gør det muligt årligt at foretage opgørelser på blandt andet
beskæftigelse, kompetenceudvikling, eksport og omsætning for de
virksomheder og personer, som indgår i udviklingsindsatsen. Desuden vil
effekterne kunne sammenlignes på tværs af landets øvrige regionale vækstfora.
Mens aktiviteterne gennemføres, følges der løbende op på status og resultater,
og Vækstforum vil få præsenteret status for alle igangværende aktiviteter to
gange om året.
Herudover vil Vækstforum i magasinet AJOUR, som udkommer ved hvert
møde, kunne læse om de seneste resultater og effekter, som er udsprunget af
de forskellige investeringer. Resultaterne kan ligeledes ses på AJOUR’s
hjemmeside: www.regionsjaelland.dk/ajour
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Økonomi
Det nationale effektmålingssystem varetages af Erhvervsstyrelsen og
gennemføres i samarbejde med de seks vækstfora og Danmarks Statistik. Det
har en samlet pris på 6.042.300 kr. for perioden 2014-2016. Omkostningerne
deles mellem vækstfora og Erhvervsstyrelsen. Vækstforum Sjællands andel er
fastsat til 906.345 kr. for 2014-2016.
Endvidere skal der afsættes midler til midtvejsevalueringer af projekter med
budget på over 2 mio. kr. Det gennemføres sammen med evaluering af
Vækstaftalerne, hvortil der tidligere er bevilget 750.000 kr. Samlet pris er 1,5
mio. kr.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum indstiller til
Regionsrådet, at der bevilliges 1.656.345 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af det nationale
effektmålingsværktøj for perioden 2014-2016 samt til gennemførelse af
midtvejsevalueringer af Vækstforums indsatser. Midlerne hentes fra
restancekonto om muligt.
Sagen afgøres af Regionsrådet
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9. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2258686

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for
2014, for så vidt angår både EU´s strukturfondsmidler (programperiode
2007-2013 og 2014-2020) og de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som
tidligere er bevilget, og 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. Der henvises til
”opfølgning på tidligere beslutninger” for uddybende oplysninger om de
enkelte aktiviteter.
Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015**
Mål 2
Mål 2
Regionale
Danske kroner
Regionale
Regionalfond Socialfonden
erhvervserhvervs2007-2013
en
udviklingsudviklings2007-2013
midler
midler
2015
2014
Budgetramme
62.500.000
62.500.000 267.634.202 267.634.202
(inkl. øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige
47.558.119
267.633.525
267.565.317
bevillinger
x)
x)
Indstillinger til
1.656.345
0
0
0
mødet
Reserverede
7.000.000
25.500.000
midler
Ikke
6.285.536 37.000.000
677
68.885
disponeret**
* Fordelingen af rammerne for Mål 2 på henholdsvis Regionalfonden og
Socialfonden 2014-2020 er ikke fastlagt endnu. I 2019 vil der kunne udløses
en resultatreserve på + 6% af rammen (+ ca. 30 mio. kr.). Tilskudsrammerne,
for så vidt angår programperioden for 2007-2013, har en afløbsperiode som
løber i hele 2014.
x) Jf. sagen ”Opfølgning på tidligere beslutninger”.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014.
Regionsrådet har afsat 62,5 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2014.
Der er bevilget 24,5 mio. kr. til Vækstaftaler i 2014 og reserveret tilsvarende
beløb i 2015 og 2016. Derudover er der bevilget midler til en række andre
aktiviteter i 2014, jf. vedlagte bilag.
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*Mål 2
Socialfond/Regionalfond
i alt 20142020
496.000.000

0
0
0
496.000.00
0

I Regionsrådets budget 2014 afsættes 2 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne
til sundhedsinnovation. Midlerne skal medvirke til at realisere strategi for
sundhedsinnovation og til medfinansiering af konkrete innovationsprojekter.
Midlerne udmøntes administrativt. Strategi for sundhedsinnovation har fokus
på bl.a. offentlig-privat innovation, og kan ses på:
http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/innovation/sundhedsinnovation/D
ocuments/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
Vækstforum har tidligere reserveret 5 mio. kr. til medfinansiering af nationale
innovationsnetværk, som ventes udmøntet konkret i løbet af 2014.
Der er 6.285.536 kr. tilbage af midlerne i 2014, som ikke er disponeret eller
reserveret.
Mål 2 midler 2007-2013 – ændret deadline for opgørelse af ikke forbrugte
midler.
Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden 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 møder i 2013, har Overvågnings-udvalget
for Mål 2 tidligere besluttet, at alle Mål 2-programmers midler skulle være
disponeret i første omgang inden 15. juni 2013, som senere blev ændret til 1.
januar 2014. Den seneste absolutte deadline er nu fastsat til 1. april 2014.
Såfremt summen af udisponerede midler på tværs af regionerne udgør mere
end 5 mio. kr., samles disse i en central national pulje. De nærmere
retningslinjer for eventuelt at kunne søge om ekstra midler udmeldes først i
løbet af april/maj måned 2014.
Der aflægges i større og større omfang slutregnskaber for de tidligere
igangsatte projekter. På Vækstforums møde den 8. maj og 9. december 2013
blev der givet administrationen bemyndigelse til at omfordele tilbageførte
midler på begge fondsområder til igangværende projekter og indstille nye
projekter til tilsagn med baggrund i ovennævnte deadlines.
Da der erfaringsmæssigt fortsat vil blive tale om større eller mindre
”tilbageløbs-midler”/ikke forbrugte tilskud vedrørende programperioden
2007-2013, anbefales, at administrationen fortsat er bemyndiget til at
omfordele og øge tidligere bevilgede EU-tilskud til godkendte projekter og
eventuelt indstille nye projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest
mulige tilskudsmidler fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for
erhvervsudviklingsaktiviteterne. Nærmere oplysninger fremgår af sagen
”Opfølgning på tidligere beslutninger”.
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set disponeret over alle
midlerne på begge Fondsområder ultimo marts 2014.
Ny strukturfondsperiode 2014-2020.
De nye Mål 2 programmer for henholdsvis Regional-, og Socialfonden blev i
marts måned 2014 fremsendt til godkendelse i EU-Kommissionen. Endelig
godkendelse forventes i løbet af 1-2 måneder.
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Herudover har den samlede nationale lovgivning, der fastsætter de retslige
rammer for implementeringen af EU’s strukturfonde, været i høring i marts
måned.
For så vidt angår de finansieringsrammer, som det enkelte Vækstforum vil
kunne råde over, er disse, med forbehold for Kommissionens endelige
godkendelse, udmeldt, jfr. tabel ”Vækstforums samlede økonomi 2014 og
2015”, men endnu ikke fordelt på fondsområder og indsats områder.
Det forventes, at der i løbet af 1-2 måned vil kunne indledes dialog med mulige
aktører om igangsætning af strukturfondsprojekter. Den forventede faktiske
opstart af projekter, forventes dog først at ske efter sommerferien 2014.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 9:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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10. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2281431

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum
Sjælland har truffet. Her fremlægges den aktuelle status vedrørende udvalgte
bevillinger.
Sagsfremstilling
Omfordeling af Mål 2 tilbageløbsmidler programperiode 2007-2013 samt
indstiller til Erhvervsstyrelsen:
Som orienteret om i Vækstforums seneste møder i 2013, har
Overvågningsudvalget besluttet, at alle Mål 2 programmers midler skulle være
disponeret senest 1. april 2014, jfr. samtidig sag ”Økonomioversigt”,
vedrørende ændret deadline. I modsat fald skulle udisponerede tilskudsmidler
samles 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 jævnfør Vækstforums dagsorden af 9. december
2013, punkt 9, ”Økonomioversigt”.
Administrationen har indstillet bevillinger til følgende projekter:
Socialfonden
• ”Vindmølletekniker – fremtidens arbejdsplads”/udvikling og
afprøvning ny særlig tilrettelagt uddannelse for ledige i relation til
vindmøller. Aktør: Center for Erhvervsrettede Uddannelse LollandFalster/CELF (merbevilling + 269.109,- kr. tilført fra nedskrivning af
tilskud til projektet ”Etnisk Erhvervsfremme i Region Sjælland” pga.
ændret aktiviteter, udtræden af partner m.v.)
• ”Sjællandske erhvervsskoler – flere og nye praktikpladser” - Aktør:
Center for Erhvervsrettede Uddannelse Lolland-Falster/CELF m.fl. og
”Videnmedarbejdere i Region Sjælland” – Aktør: Roskilde Universitet
(merbevilling på henholdsvis
+ 145.000,- kr. og + 150.000,- kr. fra nedskrivning af tilskud til
projektet ”IMODUS”/udvikling og afprøvning af nye tilrettelæggelser af
undervisningen, med henblik på at flere drenge og mænd gennemfører
en videregående uddannelse – Aktør: University College Sjælland, pga.
mindre aktivitets tilpasning)
• ”Den Ny Læringsplatform” – skabelse af en ny læringsplatform i
forhold til de studerendes geografiske placering bl.a. via
fjernundervisning. Aktør: VUC Storstrøm (merbevilling + 1.100.112,kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet ”Opkvalificering af
regionen til bæredygtigt byggeri” – Aktør: Selandia Center for
Erhvervsrettet uddannelse pga. aktivitetsnedgang bl.a. ved mindre
efterspørgsel af kurser fra virksomhederne)
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•

•

”Kompetencefabrikken – løft af kompetenceniveauet i det brede
erhvervsfremmesystem og øge netværksdannelsen imellem
erhvervsfremmeaktørerne”. Aktør: Væksthus Sjælland (merbevilling
på +1.134.147,- kr. tilført fra nedskrivning af tilskud til projektet ”GRO:
Grønne Regionale Madoplevelser/fødevareprojektet om mad og
måltider i Region Sjælland – aktør Uddannelsescentret i Roskilde pga. beregningstekniske forhold i relation til medfinansiering fra
virksomhederne, efter gældende EU-regler)
”Balance i Kompetence- og jobudvikling” (nyt projekt) – udvikling,
afprøvning af modeller m.v. i forbindelse med realkompetence
afklaring i forhold til virksomhedernes jobbeskrivelser. Aktør: Selandia
Center for Erhvervsrettet (+989.000,- kr. pga. nedskrivning af tilskud
til projektet ” Medarbejder i verdensklasse” - aktør Bisca A/S m.fl. med baggrund i en mindre aktivitets ændring. Tilbageløb udgør mindre
end 3% af den samlede bevilling)

Administrationen har indstillet til afslag til følgende projekt:
• ”HORISONTEN – arbejdsmarkedsorienteret og kunstfaglig STU
(særlig tilrettelagt uddannelse)” ved Paw Koch, Store Heddinge.
Projektet formål er, at skabe synergier mellem udfordrede unges
uddannelse og virksomheder på Stevns. Dette ville ske gennem
værkstedsorganiseret arbejde henholdsvis på selve institutionen (det
fremgik ikke, hvornår institutionen ville blive oprettet) og i
arbejdspraktikker på lokale virksomheder.
Erhvervsstyrelsen har tiltrådt sekretariatets indstilling om afslag, idet
de oplyste aktiviteter og indsatser er ikke-additionelle, samt at det
ansøgte tilskud kan relateres til et etablerings-/driftstilskuds lignende
tilskud, som ikke er støtteberettiget.
Regionalfonden
• Der er fra projektet ”Etablering af Logistik- og distributionscenter
Holeby” ved Martin Skibsted modtaget meddelelse om, at projektet
forventes igangsat i mindre målestok og uden det tidligere bevilgede
EU-tilskud på i alt
1.440.000,- kr. Projektet omhandler nyetablering af et topmoderne
logistik- og distributionscenter.
•

Endvidere er der modtaget meddelelse fra projektet ”Tjek til
vækst Sjælland” – aktør: Zealand Business College, vedrørende
analyse af smv´ers innovationspotentialer m.v., at projektet
lukkes på grund væsentlige afvigelser fra de planlagte aktiviteter
m.v. Det ikke forbrugte EU-tilskud udgør 519.000,- kr.

•

I forbindelse med gennemgang af samtlige aktiviteter og udgifter
i samarbejdsprojektet Copenhagen Capacity, mellem Region
Hovedstaden og Region Sjælland, er der tilbageført 500.000,kr. af Region Sjællands andel af det samlede EU-tilskud.

•

Det samlede tilbageløb på 2.466.000,- kr. er blevet indstillet til et
større virksomhedsetableringsprojekt på Lolland. Virksomheden løser
opgaver inden for offshore. Etableringen af virksomheden forventes at
give op til 200 nye arbejdspladser.
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Ovenstående (mer-) bevillinger er sket med baggrund i ikke forbrugte
rammemidler samt tilbageløbsmidler og i mindre omfang tilbageløb fra
slutregnskaber.
Administrationen har anmodet Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere
midler til rammen for Regionalfonden, såfremt der nationalt er uforbrugte
midler, idet nogle af de igangværende Regionalfonds projekter også ville
kunne tilføres merbevillinger på grund af øget aktiviteter m.v.
De regionale støtterammer for Socialfonden og Regionalfonden er således
stort set opbrugte ultimo marts måned 2014.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Bilag
Ansøgning projekt HORISONTEN
Ansøgning projekt Balance i kompetence- og jobudvikling
Bilag til punkt nr. 10:
- Ansøgningsskema Balance i kompetence og jobudvikling
- Ansøgningsskema HORISONTEN
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11. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2258688

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle emner.
Sagsfremstilling
Team Vækst Sjælland
Team Vækst Sjælland har som formål at skabe flere vækstvirksomheder
gennem elitetræningscentre og træningsforløb, som vil være for
vækstvirksomheder, hvad Team Danmark er for topatleter. Der lægges op til,
at de fem regioner går sammen om et fælles initiativ over tre år (2015-2017).
Ambitionen er at skabe et landsdækkende initiativ med stærk regional
forankring. Der etableres 1-3 fagligt specialiserede elitetræningscentre i hver
region baseret på regionale styrker. For Region Sjælland kunne det være: 1)
Industriel symbiose, bioteknologisk produktion og genanvendelse2) bygge og
anlæg i relation til Femern forbindelsen og 3) cleantech og biomasse.
Tilvejebringelse af risikovillig kapital til virksomhederne i træningscentrene er
væsentligt. Det vil ske ved at bygge på eksisterende regionale fonde eller ved at
rejse privat kapital til en ny landsdækkende fond. Finansiering af initiativet vil
blive tilvejebragt gennem bl.a. de nye EU strukturfondsprogrammer og fra
private kilder, og ambitionen er at opbygge en forretningsmodel som på sigt
kan køre uden offentlig finansiering. Vedlagt en præsentation af initiativet.
Hovedstadsstrategi
Regeringen har igangsat et arbejde med at udarbejde en Hovedstadsstrategi.
Hovedstadsstrategien skal være med til at
bidrage til at løfte væksten i Hovedstaden og dermed Danmark i konkurrence
med andre metropoler om internationale investeringer.
Det har ved forskellige lejligheder været fremhævet, at en hovedstadsstrategi i
høj grad også handler om Region Sjælland, eftersom der er et
sammenhængende arbejdsmarked, transportinfrastruktur osv. i Østdanmark.
På administrativt niveau har Region Sjælland været inviteret til en indledende
høring om Hovedstadsstrategien. Region Sjællands bidrag til
Hovedstadsstrategien har først og fremmest været, at det er vigtigt, at
vækstindsatsen i metropolregionen Copenhagen samtænkes. Således
eksisterer der en gensidig afhængighed mellem de to regioner. Mere vækst
kræver kritisk masse og et af problemerne har været, at man tidligere kun har
tænkt "København" og ikke oplandet.
Arbejdet med en Hovedstadsstrategi er stadig i gang.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
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Sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland
Bilag til punkt nr. 11:
- Præsentation Team Vækst
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12. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2258689
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