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1. Godkendelse af dagsorden
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2957287

Vækstforums møde afholdes i forbindelse med Vækstforums døgnseminar.
Seminariet starter d. 18. maj. kl. 14.30 og slutter d. 19. maj kl. 12. Vækstforums
møde afholdes d. 19. maj fra kl. 10-12. Der er mulighed for formøder fra kl.
9.0o-10.00. Der vil blive serveret frokost efter Vækstforums møde.
Døgnseminariet afholdes på Skjoldenæsholm, Skjoldenæsvej 106, 4174 Jystrup
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Evaluering af vækstkonferencen 2016
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2944847

Resume
Vækstforum har afholdt sin årlige Vækstkonference den 11. maj 2016. Der
lægges op til en evaluering af konferencen.
Sagsfremstilling
Vækstforum har afholdt sin årlige Vækstkonference den 11. maj 2016 i DGIhuset Panteren i Vordingborg.
Det var oprindeligt planlagt, at konferencen skulle holdes på Sukkerfabrikken i
Stege. Det har dog vist sig ikke at være muligt at afholde arrangementet der.
Derfor er arrangementet flyttet til DGI-huset Panteren i Vordingborg, som kan
tilbyde både rammer og service, som ønsket.
Der lægges op til, at Vækstforum evaluerer konferencen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at konferencen evalueres.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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3. Investeringsplan 2017-2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2943626

Resume
Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018 (ReVUS) udmøntes i
form af 2-årige investeringsplaner. Der forelægges udkast til investeringsplan
2017-2018, som indeholder oplæg til 11 konkrete annonceringer. De 11
annonceringer er udarbejdet i forhold til, hvor der er behov og potentialer for
at realisere målsætningerne i ReVUS. Vækstforum skal drøfte og komme med
input til investeringsplansudkastet.
Sagsfremstilling
I forbindelse med eksekvering af ReVUS forelægges udkast til investeringsplan
2017-2018. Udkast er vedlagt. Denne vil efterfølge den nuværende
investeringsplan 2015-2016, som blev godkendt af Vækstforum på mødet d.
28. maj 2015. Udkast til ny investeringsplan indeholder 11 konkrete
annonceringsoplæg. De 11 oplæg er udarbejdet i forhold til, hvor der er særlige
behov og potentialer for vækst og beskæftigelse i henhold til målsætningerne i
ReVUS.
Vækstforum skal drøfte udkast til investeringsplanen på første dag af
døgnseminaret. Drøftelsen skal danne grundlag for de input der gives til
investeringsplanen og de 11 annonceringer.
Hver annoncering beskriver formål, målgruppe samt forventede effekter og er
dermed oplæg for den endelige annoncering. De enkelte annonceringer (i
deres endelige form) forelægges Vækstforum, når de udbydes i 2017 og 2018,
som det også har været praksis i 2015 og 2016. Der vil ved hver annoncering
blive taget særskilt stilling til, om hvorvidt der efterspørges ansøgninger eller
ideer.
Udkast til ny investeringsplan har i sin forberedelse været fremsendt til
ekstern kommentering, og i nogle tilfælde har der været afholdt møder med
eksterne aktører. Dermed har Vækstforums samarbejdspartnere haft mulighed
for at levere input og kvalificere indholdet. Der er i udkast taget hensyn til de
indkommende bemærkninger. I vedlagte bilag fremgår det, hvilke parter der
har modtaget udkastet.
Udkastet indeholder foreløbige skøn på økonomi for de enkelte annonceringer
i forhold til regionale erhvervsudviklingsmidler og regionale udviklingsmidler.
Der er desuden foretaget en foreløbig vurdering af hvilke annonceringer, der
forventes at kunne gennemføres med medfinansiering fra EU’s
strukturfondsmidler under mål 2 og Interreg-programmerne.
Annonceringerne i investeringsplanen vil udgøre et vigtigt bidrag til
udmøntning af ReVUS investeringerne for 2017 og 2018. Et andet væsentligt
bidrag er de kommende Vækstaftaler 2017-2019, som skal supplere
investeringsplanens indhold. Der er ved udarbejdelse af forslag til
annonceringer taget hensyn til, at der sikres synergi med vækstaftalerne. Som

-5-

leadpartner eller almindelig partner i vækstaftaler er man ikke udelukket fra at
byde på investeringsplansannonceringer. Vækstaftalerne behandles separat i
sag nr. 4.
Desuden vil der være en resterende økonomisk ramme, som endnu ikke er
disponeret af regionale udviklingsmidler og erhvervsudviklingsmidler, som
også skal understøtte ReVUS i 2017 og 2018.
De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer:
Tema i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
Antal
annonceringer
Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst
5
Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst
2
De rette kompetencer styrker væksten
3
Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive
1
virksomheder
Forslag til annonceringer tager afsæt i de 10 målsætninger, som er formuleret i
ReVUS. Administrationen har foretaget en opfølgning på målsætningerne
samt lavet en vurdering af, hvilke af målene der er længst fra opfyldelse. De 11
annonceringer fokuserer på de ReVUS mål, som er længst fra sin opfyldelse. I
vedlagte bilag ses en oversigt over fremdriften på ReVUS målene.
I forbindelse med beskrivelsen af de konkrete udfordringer og potentialer er
der foretaget gennemgang af relevante analyser samt datamateriale med
henblik på at fokusere og målrette annonceringerne. Annonceringerne er
dermed meget konkrete i forhold til, hvilke løsninger der efterspørges. Denne
tilgang skal desuden sikre, at projekterne bliver effektfulde.
De 11 annonceringsforslag vil som de tilsvarende annonceringer i
investeringsplan 2015-2016 blive udbudt løbende i perioden. De første
annonceringer skal således foretages primo 2017 med godkendelse af
annonceringsmateriale på vækstforums møde i december 2016. De sidste
forventes gennemført i efteråret 2018.
Den videre proces for behandling og godkendelse af investeringsplan 20172018 er som følger:






30. maj – 6. juni 2016: Udkast behandles af udvalg under regionsrådet:
’Erhverv, uddannelse og beskæftigelse’, ’Udvalg for Forskning og
Innovation’, Udvalg for Klima, Miljø og Trafik’ samt ’Udvalg for
Internationalt Samarbejde’.
5. september 2016: Vækstforummøde. Godkendelse af investeringsplan
29. september 2016: Regionsrådsmøde. Godkendelse af
investeringsplan.
7. december 2016: Vækstforummøde. Første annonceringer for 2017
forelægges.

Økonomi
Investeringsplanen indeholder i udkastet ikke prioritering af midler for de
enkelte annonceringer. Der er foretaget en foreløbig vurdering af, hvilke
annonceringer der forventes at kunne gennemføres med medfinansiering fra
EU’s strukturfondsmidler under mål 2 og Interreg-programmerne.
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I 2016 disponerer Vækstforum over 66 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Hertil er der yderligere 19 mio. kr. i form af
regionale udviklingsmidler, som disponeres af Regionsrådet. De i alt 85 mio.
kr. udgør den samlede ramme for udmøntning af investeringsplanens
annonceringer.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at udkast til ReVUS investeringsplan
2017-2018 drøftes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

Bilag til punkt nr. 3:
- ReVUS, udkast investeringsplan 2017-2018
- Oversigt over aktører
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4. Vækstaftaler 2017-2019
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2944903

Vækstforum Sjælland besluttede på deres møde d. 2. februar 2016 at
godkende det fremlagte oplæg til Vækstaftaler. Deadline for forslag til
vækstaftaler var d. 10. april 2016. Der er indkommet fem forslag til
Vækstaftaler, som her forelægges til beslutning om, hvilke der skal
påbegyndes forhandlinger med.
Sagsfremstilling
Der er indkommet fem forslag. Forslag fra følgende konsortier er modtaget:
Aftale

Konsortium (Lead Partner står først)

1. Udnyttelse af det
regionale
vækstpotentiale

A). Væksthus Sjælland (Agro Business Park A/S,
CLEAN, DTU, RUC, EASJ, UCSJ, Copenhagen
Capacity og Næstved Kommune)

2. Viden som
vækstgenerator i
Region Sjælland

A) DTU (RUC, UCSJ, EASJ)

3. Tiltrækning af
udenlandske
investeringer

A) Copenhagen Capacity (Invest in Denmark,
Væksthus Sjælland)

B) VUC Roskilde (RUC)

B) EUE ApS (China Experience, DanLat
Consulting, Slagelse Erhvervscenter A/S,
Business Faxe Copenhagen
De fem vækstaftaleforslag er vedlagt. Forslagene vil blive gennemgået på
Vækstforums døgnseminar.
Der er i gennemgangen af de indkomne forslag, og dermed indstillingen lagt
vægt på de af Vækstforum vedtagne udvælgelseskriterier, som er:
1. Vækstaftaleforslaget skal være ressourceeffektivt og af høj kvalitet
og vil blive vurderet ud fra, hvor meget effekt og aktiviteter
forslaget giver i forhold til et budget på 15 mio. kr. over tre år.
2. Vækstaftaleforslaget skal udarbejde effektkæder, som
demonstrerer, hvordan vækstaftalen forventer at komme i mål med
de opstillede resultater og effekter. Endvidere skal forslaget
udarbejde effektkæder for, hvordan forslaget er med til at opfylde
minimum en af den regionale vækst- og udviklingsstrategis
målsætninger.
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3. Konsortiet skal kunne dokumentere via eksempler, at de har
erfaring med at løse komplekse samfundsudfordringer af samme
karakter, som dem de byder ind på.
4. Konsortier skal kunne demonstrere en model for, hvordan
forslagets metode forbliver levedygtige i Region Sjælland efter
vækstaftalens ophør – uden yderligere tilførsel af midler fra
Vækstforum Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Vækstaftale 1 indgås med konsortiet ledet af Væksthus Sjælland, idet
der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på
Vækstforums møde d. 23. juni 2016 skal mere fokus på opgaveløsning
frem for koordinering internt i konsortiet. Endvidere skal konsortiets
størrelse tages op, herunder om et mindre konsortium med
underleverandøraftaler vil være mere effektivt.
2. Vækstaftale 2 indgås med konsortiet ledet af DTU, idet der i
forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på Vækstforums
møde 23. juni 2016 skal ses nærmere på de opsatte måltal, så der sikres
maksimalt effekt af vækstaftalen.
3. Vækstaftale 3 indgås med konsortiet ledet af Copenhagen Capacity, idet
der i forhandlingerne frem mod den endelige godkendelse på
Vækstforums møde d. 23. juni 2016 skal arbejdes for, at
sammenhængen til Greater Copenhagen tydeliggøres. Herunder, at
Region Sjælland er en del af Greater Copenhagen, og det af
vækstaftalen skal fremgå, at der skabes en tættere koordinering af
regionernes indsats for markedsføring og tiltrækning af investeringer
bl.a. via Greater Copenhagen.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Forslag 1
- Forslag 2
- Forslag 3
- Forslag 4
- Forslag 5
- Forslag 5 bilag
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5. Redegørelse fra CAPNOVA Invest Zealand
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2944387

Resume
Vækstforum har efterspurgt en rapport om CAPNOVA Invest Zealands
investeringer i perioden 2010-2016. Fonden er etableret via Vækstforum og
har 123 mio. kr. under forvaltning, hvoraf 85,5 mio. kr. er EU-midler. Der er
investeret i 30 virksomheder i hele regionen.
Sagsfremstilling
CAPNOVA investerer på statens vegne i iværksættere fra forskningsverdenen.
CAPNOVA er resultatet af en fusion mellem CAT i Roskilde og Østjysk
Innovation i Århus pr. 1.1.2014.
Vækstforum og Regionsrådet indgik i 2010 i et partnerskab med det
daværende CAT om etablering af kapitalfonden CAT Invest Zealand (nu
CAPNOVA Invest Zealand forkortet CIZ) med det formål at øge adgangen til
risikovillig kapital for små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.
Efter ønske fra Vækstforum har CAPNOVA fremsendt en redegørelse for
investeringerne (vedlagt).
CIZ har samlet fået tilført kapital på 123 mio. kr. Heraf 85,5 mio. kr. fra EU’s
strukturfondsmidler, 30 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler og 7,5
mio. kr. fra staten. Der er investeret i 30 virksomheder i hele Region Sjælland.
Investeringerne matches med midler fra ventureselskaber, private investorer
og banker. I den nyeste del af EU-bevillingen på 25 mio. kr. skal investeringen
matches krone til krone med private midler. Der er samlet investeret 215 mio.
kr. lån og egenkapital i virksomhederne. De samlede tab i fonden er opgjort til
10 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der er tale om risikovillige
investeringer, hvor risikoen er for høj for private aktører i markedet.
Den investerede kapital bidrager til virksomhedernes innovation og vækst,
således at deres produkter og løsninger kan færdigudvikles og markedsføres
internationalt. Ud over forretningsudvikling, nye produkter og markeder
bidrager investeringerne til nye arbejdspladser. Den direkte effekt er opgjort
til 95 arbejdspladser. CAPNOVA forventer en samlet effekt på ca. 400
arbejdspladser ved udgangen af 2020.
CIZ er i henhold til EU-reglerne en revolverende fond indtil 2020. Tilbageløb
ved salg af virksomheder og tilbagebetaling af lån skal derfor reinvesteres. Der
vil årligt være ca. 15 mio. kr. til rådighed til reinvestering. Max 1,5% af
kapitalen må gå til administration. Efter 2020 har selskabet selv rådighed over
aktiver og eventuelt overskud i overensstemmelse med EU-tilsagnet og CIZ’
formål om at styrke kapitalmarkedet i regionen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 5:
- Redegørelse CIZ investeringer
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6. Greater Copenhagen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2942957

Resume
Der gives her en status for Greater Copenhagen-samarbejdet, herunder
kommende initiativer som behandles på bestyrelsesmødet i Greater
Copenhagen & Skåne Committee d. 26. maj 2016 med henblik på tilslutning
fra Vækstforum til regionens linje i samarbejdet.
Sagsfremstilling
Der er bestyrelsesmøde i Greater Copenhagen & Skåne Comittee (GCSC) d. 26.
maj 2016. På mødet fremlægges en række beslutningssager:


Komiteens budget 2017: Budgettet på 11 mio. kr. fastholdes for 2017



Udrulning af GCSC-projekter på skånsk side: Projekterne Fælles
Branding, Investorportal samt One Point Entry (Fælles besøgstjeneste
for erhvervsdelegationer) implementeres nu på skånsk side. Det sker i
samarbejde mellem Business Region Skåne og Copenhagen Capacity og
finansieres af GCSC’s budget.



Arbejdsmarkedsintegration: Der er lagt op til en fortsat
informationsindsats over for virksomheder og borgere. Der er afsat 1,5
mio. kr. på GCSC’s budget til nye aktiviteter. Der udvikles cases på
virksomhedssamarbejde over sundet, som kan inspirere andre
virksomheder. Der vil blive udviklet Interreg-projekter om en styrket
klyngeindsats på tværs af Greater Copenhagen.



International markedsføring: Der lægges op til en målrettet indsats for
at tiltrække investeringer og talent fra udlandet. Der udvikles en fælles
digital kampagneportal, som kan bruges til at søsætte en række
kampagner målrettet bestemte brancher og målgrupper. De enkelte
kampagner ventes at skulle medfinansieres af erhvervslivet og
relevante parter, herunder Region Sjælland.



Fælles Trafikcharter: Der er vedtaget et charter for Østdanmark
tidligere. Der foreligger nu et udkast til et fælles østdansk-skånsk
charter. Der udestår en diskussion i bestyrelsen om, på hvilket niveau
de forskellige ønsker til infrastruktur skal beskrives.



Digital infrastruktur. Der foreligger et kommissorium til beslutning i
bestyrelsen med henblik på en digital infrastruktur i verdensklasse.
Indsatsen skal handle om både mobil, bredbånd og wifi.

De sjællandske repræsentanters linje i samarbejdet
Region Sjælland og KKR Sjælland har i alt fire repræsentanter i bestyrelsen.
Fra de sjællandske repræsentanter har der hele tiden været lagt vægt på, at
Greater Copenhagen-samarbejdet er et vækst- og beskæftigelsessamarbejde.
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Herunder, at antallet af projekter ikke er det vigtigste, men at der reelt skabes
en effekt i virksomhederne, og at der er bred deltagelse fra hele Greater
Copenhagen-geografien er det afgørende. Parterne er enige om, at
international markedsføring er en kerneopgave.
Der er behov for at, Region Sjælland og KKR Sjælland afklarer målsætninger
og retning for deltagelsen i Greater Copenhagen-samarbejdet. Det gælder for
såvel de ovenstående aktiviteter som for fremtidige initiativer. Det anbefales
på den baggrund, at Region Sjælland deltager i samarbejdet med følgende
linje:











Fokus på vækst og skabelse af arbejdspladser.
Samarbejde om store satsninger – flagskibsprojekter – som reelt kan
bidrage til at knække vækstkurven og markere Greater Copenhagen i
udlandet. I disse flagskibsprojekter skal Region Sjælland gøre sig
gældende, eksempelvis ved at sjællandske aktører og virksomheder har
en markant placering, som i den fælles fødevaresatsning.
Region Sjællands deltagelse i Greater Copenhagen-initiativer skal ligge
inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
(ReVUS).
Indsatsen skal videreudvikle og markedsføre de erhvervsmæssige
styrkepositioner i hele Greater Copenhagen, herunder for Region
Sjællands vedkommende: Fødevarer, bioøkonomi, transport og logistik
samt bygge og anlæg.
Det skal være muligt for de enkelte parter i samarbejdet at starte
aktiviteter under Greater Copenhagen-brandet, uden at aktiviteterne er
formelt godkendt af bestyrelsen. Dog vil de først være fælles Greater
Copenhagen-initiativer, når de har været behandlet og godkendt i
bestyrelsen.
Arbejdet med at forenkle erhvervsfremmesystemet, som er igangsat på
dansk side, bør fortsætte og bl.a. bidrage til en mere koordineret
indsats, hvor aktørerne henviser til hinanden.
De bedste aktører skal løfte opgaven – også de sjællandske.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der gives tilslutning til Region
Sjællands linje i samarbejdet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

- 13 -

7. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2943848

Resume
Vækstforum har til opgave at medfinansiere udviklingsaktiviteter, evaluere
indsatsen og dokumentere effekter og resultater. Som et led i dette arbejde
gives der her en status på de 28 projekter, der siden 1. januar 2014 er tiltrådt
af Vækstforum. Resultatet er generelt positivt, dog har 6 projekter en
karakter, hvor det er nødvendigt, at der justeres i disse for at få dem på ret
kurs igen.
Sagsfremstilling
Projektholderne foretager halvårligt status på deres projekter til
administrationen. Med denne sag er vedlagt en opdateret status på samtlige
projekter igangsat siden 1. januar 2014. De statusrapporter, som ligger til
grund for sagen, er fremsendt af projekterne ultimo marts 2016.
Der er i alt 28 projekter til opfølgning, heraf er 7 projekter til opfølgning inden
for EU strukturfondsprogrammer (social- og regionalfond). I vedlagte
projektoversigt fremgår det, at der er 21 projekter, der er på sporet (grønne), 4
hvor der skal udvises observans overfor (gule), 2 der er kritiske (røde) og 1
projekt, hvor der afventer statusrapportering.
Projekternes egne halvårlige statusrapporter danner afsæt for vurderingen af
opnåelse af milepæle og leverancer samt projektets fremdrift generelt.
Kriterierne for vurderingen fremgår af vedlagte bilag. Kriterierne blev
godkendt på Vækstforums møde d. 28. maj 2015.
Projektopfølgningen omfatter desuden en ekstern midtvejsevaluering for
projekter, der har et samlet budget på mindst 2 mio. kr. Denne model blev
godkendt af Vækstforum på deres møde d. 3. februar 2016.
Midtvejsevalueringen foretages én gang i projektets levetid og har særligt
fokus på projekternes forventede resultat- og effektopnåelse. Såfremt
midtvejsevalueringen påpeger kritiske forhold, vil projektet også blive scoret
gult eller ved særligt kritiske forhold blive scoret rødt. Hvis
midtvejsevalueringen er positiv omkring forventede resultater og effekter,
bliver projektet scoret grønt. Det fremgår af projektoversigten, hvilke projekter
der er blevet midtvejsevalueret.
Det overordnede indtryk fra projekternes egne statusrapporter samt
midtvejsevalueringer er, at der er god fremdrift i projektporteføljen, og der er
en forventning om, at de resultater og effekter, som er angivet i projekterne, i
overvejende grad bliver opnået. I projektoversigten fremgår status for hvert af
de 28 projekter, og hvordan administrationen konkret vil håndtere de
udfordringer, som eksisterer for de gule og røde projekter.
De grønne projekter:
Der er følgende bemærkning til et af de grønne projekter:
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Innovations og fundraisningvejledning til mindre
virksomheder. Tilskud fra erhvervsudviklingsmidler, ved
CAPNOVA. Projektet har øget sit budget med 1.296.000 kr., idet
der tilføres flere ressourcer til bl.a. indledende vejledning og
specialiserede forløb. Da målsætningerne i projektet fastholdes,
og CAPNOVA selv finansierer budgetforøgelsen, vurderer
administrationen, at budgetændringen kan godkendes.

De gule projekter er:
 Vækstfremmende inkubationsforløb for SMV’er.

Socialfondsprojekt ved Væksthus Sjælland



Anlægsinvesteringer i Region Sjælland – en del af Quickstart.
Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler ved Væksthus
Sjælland.



Innovationsnetværk Femern Bælt. Tilskud fra regionale
erhvervsudviklingsmidler ved DEA.



REACT. Tilskud ved erhvervsudviklingsmidler samt Interreg ved
Østersøpartnerskabet.

De 4 gule projekter er fortrinsvist kendetegnet ved, at der enten er en
forsinkelse i opstart eller ved gennemførelse af en eller flere aktiviteter.
Administrationen har afkrævet en opdateret tidsplan samt plan for milepæle
og tilhørende leverancer i den resterende del af projekternes levetid og vil i
øvrigt følge dem løbende i forhold til at få dem på tilbage på rette spor.
Det røde projekter er:
 Et Nationalt Symbiosecenter - forankret i Region Sjælland ved

Symbiose Center og Kalundborg Kommune. Projektet er rødt
idet, at dets strukturering skal omlægges. Sagen behandles
selvstændigt i punkt 8 på denne dagsorden.



Erhvervsinkubator ved Provi A/S. Provi A/S har indgivet
konkursbegærring. Administrationen og Erhvervsstyrelsen er i
dialog med Provi A/S for at undersøge alternative muligheder for
at videreføre projektet, uden at det vil få negativ indflydelse på
indhold og de opstillede resultat- og effektmål. Sagen behandles
selvstændigt i punkt 9 på denne dagsorden.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Budgetændringen i projektet Innovations- og
fundraisingsvejledning til mindre virksomheder godkendes.
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2. Orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Opfølgning på igangværende projekter
- Kriterier
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8. Dansk SymbioseCenter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2945219

Resume
Der er behov for justering i projektet ”Et nationalt Symbiose Center –
forankret i Region Sjælland”, da forudsætningerne i projektet har ændret sig.
Centrale arbejdspakker i projektet kan ikke realiseres, hvilket får betydning
for projektets effekter. Derudover er der en mulig udfordring ift., om
projektet kan få gearet de af Vækstforum bevilgede midler i samme omfang
som planlagt. Det indstilles, at tilskuddet på 12 mio. kr. opretholdes, og
projektet justeres.
Sagsfremstilling
Vækstforum tiltrådte den 8. december 2014 en indstilling om at yde tilskud på
12 mio. kr. til etablering af et Nationalt Symbiosecenter med virkning fra 1.
januar 2015. Centret er i dag kendt som Dansk SymbioseCenter, og
Vækstforum har bevilget i alt 11.150.000 kr. til projektet, som udløber med
udgangen af 2017. De resterende 850.000 kr. er tilskudsmidler fra Grøn
Satsning. Dansk SymbioseCenters aktiviteter gennemføres i fire spor: 1)
Symbioseforløb i virksomheder, 2) markedsføring og investeringsfremme, 3)
kompetenceløft og 4) videnscenter.
Ud over de fire aktivitetsspor er der etableret et sekretariat, der står for den
løbende drift af centret samt en række aktiviteter, der bl.a. omhandler
udvikling af metoder og koncepter for industrielle symbiose-partnerskaber
samt fundraising til eksterne delprojekter.
I forbindelse med den seneste statusafrapportering for projektet ”Et nationalt
Symbiose Center – forankret i Region Sjælland” vurderes projektets trafiklys
til at være rødt (se sag nr. 7 om opfølgning og fremdrift på projekter)
begrundet i udfordringer med opfyldelse af de forventede resultater og effekter
samt mulige ændringer i henhold til projektets evne til medfinansiering af
projektet.
Gearing af midler
I den oprindelige godkendelse af projektet var det forudsat, at de 12 mio. kr.
geares til 32,4 mio. kr. via medfinansiering fra eksterne puljer og fonde m.v.,
som Dansk SymbioseCenter løbende ansøger under projektforløbet. Samlet set
indebærer dette en gearing på 20,4 mio. kr.
Indtil videre har centret opnået ekstern gearing af midlerne på samlet
10.747.100 kr. Dansk SymbioseCenter forventer i 2016 og 2017 en yderligere
gearing af de bevilgede midler med 1.545.042,00 under forudsætning af, at
centrets nuværende ansøgninger bliver godkendt. Dette vil bringe den samlede
gearing op på 12.292.142 kr., hvilket svarer til en medfinansiering på ca. 50%.
Dette vil være 8 mio. kr. under det oprindelige beløb på 32,4 mio. kr., svarende
til en medfinansiering på 63%. Centret vurderer selv, at en operatørrolle på
endnu et stort delprojekt senere vil kunne bringe centret relativt tæt på det
oprindelige gearingsmål på 32,4 mio. kr.
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Revision af effektkæder
Gearingen bliver med en vis sandsynlighed mindre end oprindeligt planlagt,
hvilket påvirker projektets muligheder for at opnå de opstillede effektkæder
for projektet. Dansk SymbioseCenter har derfor lagt op til en revision af
effektkæden, hvori der vil sker en opprioritering af det virksomhedsrettede
spor. En sådan justering er fortsat tematisk i tråd med ReVUS’ fokus på vækst
i virksomheder. Revideret effektkæde er vedlagt.
Dansk SymbioseCenter er udfordret af, at bl.a. Erhvervsstyrelsen lukkede det
nationale symbioseprogram, Grøn Industri Symbiose, ved udgangen af 2015,
hvilket er et år før oprindeligt planlagt. Denne type af beslutninger har
betydning for centrets mulighed for at levere på de forventede resultater- og
effektmål for de enkelte delaktiviteter, som beskrevet i projektets ansøgning.
Dette har skabt et behov for justering af effektkæder i enkelte centrale
aktiviteter. Der har ligeledes været behov for revision af en anden central
effektkæde, da centret har fået afslag på en ansøgning til den nationale pulje
under socialfonden, der skulle levere en betydelig del af effekten under sporet
for kompetenceløft. Der er dialog mellem operatøren, der vandt denne opgave,
og Dansk SymbioseCenter i forhold til, om centret kan spille en rolle i
delprojektet. Afslaget på socialfondsansøgningen har påvirket centrets gearing
negativt, da dette delprojekt skulle have gearet Vækstforums midler med 6
mio. kr.
Det har været vigtigt i revisionen af effektkæderne, at effekterne kan opnås
med de allerede bevilgede midler uden gearing fra eksterne projekter. Det
betyder også, hvis det lykkedes for Dansk SymbioseCenter at hjemtage
yderligere gearing, så vil projektet leverer de samme eller flere effekter for de
afsatte midler.
Grundet centrets særlige konstruktion er der behov for et mere entydigt
overblik over centrets økonomistyring, herunder i de eksterne delprojekter.
Dette arbejde er igangsat.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen på
nuværende tidspunkt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Vækstforum godkender en eventuel lavere medfinansieringsandel og
den justerede effektkæde.
2. Vækstforum beslutter at opretholde tilskud på 12 mio. kr. til Dansk
SymbioseCenter.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 8:
- Effektkædeskema
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9. Aktiviteten Erhvervsinkubator
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2958940

Resume
Vækstforum godkendte på deres møde den 3. februar 2015 en bevilling under
Socialfondsprogrammet til firmaet Provi A/S til aktiviteten
Erhvervsinkubator i projektperioden 2. marts 2015 - 30. november 2017. Den
15. april 2016 meddelte Provi A/S imidlertid, at firmaet var erklæret konkurs.
Erhvervsstyrelsen har nu afsluttet aktiviteten. Nedenfor gives en orientering
om sagen.
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte i møde den 3. februar 2015 indstilling til
Erhvervsstyrelsen vedrørende bevilling af et EU-tilskud under
Socialfondsprogrammet på 8.803.225,00 kr. til firmaet Provi A/S til at
gennemføre aktiviteten Erhvervsinkubator.
Erhvervsinkubator vedrører aktiviteter for 160 ledige fra aldersgruppen +25
år, der gennem et iværksætterforløb og efterfølgende etablering af egen
virksomhed kommer ud af offentlig forsørgelse.
Som projektets partnere ift. visitering af deltagere og/eller afviklende
samarbejdspartnere indgår: Jobcentrene i Greve/Solrød, Guldborgsund,
Vordingborg og Lolland samt erhvervscentrene Business Lolland Falster og
erhvervscenter Greve/Solrød.
Aktivitetens status efter konkursen
D. 15. april 2016 blev Provi A/S erklæret konkurs. Kort efter modtagelsen af
orienteringen om Provi A/S konkurs fremsendte
Erhvervsstyrelsen efter drøftelser med administrationen Erhvervsstyrelsens
betingelser til boets kurator omkring en eventuel overdragelse til en anden
aktør i tilknytning til ovennævnte partnerskabskreds. Imidlertid viste det sig,
at denne aktør ikke kunne sandsynliggøre, at de besad den nødvendige
”økonomiske formåen” til at videreføre projektet, hvorved et af de vigtigste
krav for en mulig overdragelse ikke kunne opfyldes.
Derefter blev mulighederne for, at aktiviteten kunne overføres til en anden
lokal partner inden for den tidligere partnerskabskreds, afsøgt. Dette har dog
ikke vist sig muligt.
Aktiviteten blev herefter ved skrivelse af 4. maj 2016 fra Erhvervsstyrelsen
afsluttet pr. 19. april 2016, idet det er Erhvervsstyrelsen, som udsteder det
endelige bevillingstilsagn, ligesom det er Erhvervsstyrelsen, der beslutter, om
en aktivitet kan fortsættes eller ikke i henhold til §6, stk. 2 i Bekendtgørelse af
lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond. Afgørelse truffet i henhold til ovenstående kan ikke
indbringes for anden administrativ myndighed.
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Der udestår nu et stort arbejde i regi af Erhvervsstyrelsen omkring opgørelse
af økonomien i projektet.
Administrationens bemærkninger
Som det fremgår af ovenstående udestår et større revisions- og
afklaringsarbejde i regi af Erhvervsstyrelsen, herunder en endelig afklaring af
det ikke forbrugte Socialfondstilskud, som skal tilbageføres til Vækstforum
Sjællands ramme.
Sagen har ikke været forelagt Forberedelsessekretariatet, da ovennævnte
drøftelser ikke var afsluttet på mødetidspunktet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Det kan forventes, at den regionale ramme for Socialfonden efter afslutningen
af sagen tilføres et endnu ikke nærmere opgjort beløb.
Indstilling
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
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10. Annoncering efter ansøgninger og ideer til
ressourceeffektivitet og bioøkonomi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2957304

Resume
Der fremlægges her fire annonceringer. En annoncering efter ideer til
“Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i SMV’er” samt 3
annonceringer relateret til Vækstforums satsning på bioøkonomi.
Annonceringsmaterialet forelægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Som led i implementeringen af investeringsplan 2015-2016 forelægges for
Vækstforum materiale til annoncering efter idéer og ansøgninger inden for
følgende:
 Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i SMV’er
 Udvikling af bioøkonomiske potentialer
Annoncering efter idéer til “Forbedring af ressourceeffektivitet i SMV’er”
Under tema 1 i ReVUS investeringsplanen igangsættes en annoncering efter
idéer under titlen: Forbedring af ressourceeffektivitet i SMV’er.
Formålet med annonceringen er at understøtte en reduktion af energi- og
ressourceforbrug i SMV’er og dermed styrke deres konkurrenceevne.
Der er reserveret 15 mio. kr. fra Regionalfonden til indsatsen.
De indkomne ideer vil blive vurderet ud fra Vækstforum Sjællands vedtagne
udvælgelseskriterier for tildeling af midler. Derudover anvendes følgende
specifikke udvælgelseskriterier til vurdering af de indkomne idéer:









Der er i ansøgningen opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og
effektmål, der lever op til indsatsens formål og skaber størst mulig effekt
Hovedaktør/leadpartner har kompetencer i forhold til ledelse af EUprojekter, projektadministration og kvalitetssikring
Involverede videninstitutioner f.eks. i relation til opbygning af netværk,
konsulenter og/eller øvrige samarbejdspartnere m.v. har ekspertise inden
for de konkrete indsatser, som de skal udføre i projektet
Projektet kobler sine aktiviteter til indsatser, der vedrører ressourceog energieffektivitet i og uden for Region Sjælland fx i Greater
Copenhagen-geografien.
Ansøger redegør for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der leveres i projektet
Ansøger beskriver en relevant organisering og evt. inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe

Annonceringer efter ansøgninger og idéer inden for “Udvikling
af bioøkonomiske potentialer”
Region Sjælland igangsætter en samlet satsning, der skal sikre, at Region
Sjællands virksomheder og vidensinstitutioner sammen udvikler nye,
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bioøkonomiske løsninger. Satsningen består af tre annonceringer, der
fokuserer på at anvende regional biomasse, med et særligt fokus på halm, idet
halm udgør den største uudnyttede bioøkonomiske ressource i regionen, både
med hensyn til mængde og økonomisk værdi.
Vækstforum har afsat i alt 4,5 mio. kr. til at udvikle den regionale bioøkonomi.
Indsatserne er alle rettet mod at øge omsætningen og skabe nye arbejdspladser
hos de deltagende virksomheder. Det sker på baggrund af øget afsætning og
kommercialisering af nye biomassebaserede produkter.
Analysen Vurdering af bioøkonomiske potentialer i Region Sjælland har
belyst de regionale biomassestrømme, der har størst mulighed for at blive
udviklet. På baggrund af analysen igangsættes der tre annonceringer, fordi det
vil være meget forskellige operatører, der vil kunne byde ind. De to
førstnævnte er annonceringer efter ansøgninger, mens den sidste er
annoncering efter ideer:
1. Udvikling af et marked for halm gennem halmcentraler (der afsættes
1,5 mio. kr.)
2. Udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ (der afsættes 2
mio. kr.)
3. Biomassebaseret innovation (der afsættes 1 mio. kr.)
Sådan vurderes indkomne ansøgninger
De indkomne ansøgninger vurderes ud fra Vækstforum Sjællands vedtagne
udvælgelseskriterier for tildeling af midler samt følgende specifikke
udvælgelseskriterier til vurdering af ansøgninger:











Kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til
indsatsens formål og behov hos målgruppen, er beskrevet.
Effektkæden er klart beskrevet med tydelig sammenhæng mellem
aktiviteter, resultater (output) og effekter (outcome).
Virksomheder i Region Sjælland og evt. vidensaktører støtter op om
projektet og deltager fra projektets start. Ansøger skal ved indlevering
af ansøgning have tilsagn fra virksomheder, der ønsker at deltage i
projektet.
Der er egenfinansiering fra de deltagende virksomheder og evt.
vidensaktører.
Ansøger/evt. partnerskab, herunder evt. underleverandører, har
ekspertise inden for den konkrete indsats med hensyn til bioøkonomi,
produktionsprocesser og virksomhedsudvikling.
Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse,
projektadministration og kvalitetssikring.
Projektet bygger videre på og sikrer koordinering med tidligere og
igangværende projekter i regionen og evt. andre steder i landet.
Ansøger har redegjort for projektets organisering og gennemførelse,
herunder samspil med de deltagende virksomheder og evt.
vidensaktører.

Vurdering af indkomne idéer
De indkomne idéer vurderes ud fra Vækstforum Sjællands vedtagne
udvælgelseskriterier for tildeling af midler, samt følgende specifikke
udvælgelseskriterier til vurdering af idéer:
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Sikring af projektets finansiering gennem deltagernes egenfinansiering
eller anden finansiel støtte. Minimum 50% af projektets samlede
finansiering skal komme fra andre parter end Region Sjælland.
Aktiviteterne er velbegrundede og kvalificerede med en klar
sammenhæng til ambitiøse resultat- og effektmål, som lever op til
indsatsens formål om at fremme udviklingen af innovative
biomassebaserede produkter samt målgruppens behov.
Fokus på indfrielse af flest mulige resultater og med størst mulig effekt.
Opbakning fra og konkret deltagelse i aktiviteterne af virksomheder og
vidensaktører. Her lægges vægt på tilsagn fra relevante virksomheder.
Ansøger/evt. partnerskab har ekspertise inden for den konkrete
indsats.
Ansøger har kompetencer og erfaringer med hensyn til projektledelse
og projektadministration og kvalitetssikring.
Klar beskrivelse af projektets gennemførelse og organisering.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering
efter ideer med titlen: Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i
SMV’er.
2. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering
efter ansøgninger med titlen: Udvikling af bioøkonomiske potentialer:
udvikling af et marked for halm gennem halmcentraler.
3. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering
efter ansøgninger med titlen: Udvikling af bioøkonomiske potentialer:
udvikling af biokompositter baseret på halm og resttræ.
4. Vækstforum godkender, at administrationen igangsætter annoncering
efter ideer med titlen: Udvikling af bioøkonomiske potentialer:
biomassebaseret innovation.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 10:
- Annoncering: Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV’er
- Annoncering: Udvikling af bioøkonomiske potentialer: Udvikling af et marked for
halm gennem halmcentraler
- Annoncering: Udvikling af bioøkonomiske potentialer: Udvikling af biokompositter
baseret på halm og resttræ
- Annoncering: Udvikling af bioøkonomiske potentialer: Biomassebaseret innovation
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11. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2885096

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi
vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU´s
strukturfondsmidler (programperiode 2014-2020).
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som
tidligere er bevilget, og som er indstillet til godkendelse på dette møde.
Opgørelsen omfatter de regionale erhvervsudviklingsmidler, som indstilles af
Vækstforum og bevilges af Regionsrådet, og EU-midler, som indstilles af
Vækstforum og bevilges af Erhvervsstyrelsen. Opgørelsen over den europæiske
strukturfonds Mål 2-midler er fordelt på de to fondsområder: Socialfonden og
Regionalfonden. Der henvises til de enkelte dagsordenspunkter for uddybende
oplysninger om de enkelte aktiviteter.
Vækstforums samlede økonomi 2016 og 2017
Danske kroner
Regionale
Regionale
Mål 2 Regional- Mål 2
erhvervserhvervsfonden
Socialfonden
udviklingsudviklings2014-2020
2014-2020
midler
midler
2016
2017
Budgetramme
68.600.000
68.600.000
245.003.715
253.530.529
(inkl. øremærkede
midler +
tilbageløb)
Hidtidige
40.948.266
7.741.799
67.736.137
66.224.257
bevillinger
Øremærkede
5.400.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
9.750.000
0
0
0
mødet 19. maj
2016
Reserverede
4.500.000
40.000.000**
35.000.000**
midler
Ikke disponeret
8.001.734
60.858.201
137.267.578
152.306.272
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.).
**Der er reserveret op til 50 mio. kr. til fremtidig anvendelse til finansielle
instrumenter under strukturfondene (40 mio. kr. f.s.v. angår Regionalfonden
og 10 mio. kr. f.s.v. angår Socialfonden).
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Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 og 2017.
Regionsrådet har afsat i alt 68.600.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2016.
En del af midlerne er øremærket i budgetaftalen. Det drejer sig om 2.400.000
kr. i driftsmidler og 2.000.000 kr. i udviklingsmidler til Greater Copenhagen
samt 2.000.000 kr. til skabelse af synergi i forhold til udflytning af statslige
arbejdspladser, hvoraf 1 mio. kr. indstilles anvendt på dette møde (jf. egen sag
om ”Målrettet erhvervsindsats”). Der er reserveret midler til annonceringer
under investeringsplan 2015-2016. Der er hidtil bevilget 40.948.266 kr.
Der indstilles i alt 9.750.000 kr. af 2016-midlerne på dette møde.
I Regionsrådets budget 2016 er der afsat 2 mio. kr. til sundhedsinnovation.
Midlerne fremgår ikke af økonomioversigten. De 2 mio. kr. fra
erhvervsudviklingsmidlerne prioriteres administrativt af styregruppen for
sundhedsinnovation og i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for
sundhedsinnovation. Strategien har fokus på bl.a. offentlig-privat innovation,
og kan ses på:
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde/sundhedsinnovation/D
ocuments/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
Hermed er der 8.001.734 kr. af 2016-midlerne og 60.858.201 kr. af 2017midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret. Der skal ikke igangsættes
flere annonceringer for 2016-midlerne. Vækstforum drøfter på deres
døgnseminar 18-19. maj 2016 disponering af de resterende midler.
Konsulent til bredbåndspuljen
Regeringen har afsat i alt 200 mio. kr. til en bredbåndspulje til anvendelse i
perioden 2016-2019. Der udmøntes 80 mio.kr. i 2016. Puljen er målrettet de
områder, som i dag ikke kan få 10 Mbit/s i download. Ansøgningsrunden for
2016 forventes at være fra juni til oktober.
I den regionale vækst og udviklingsstrategi er der sat et mål om, at alle borgere
og virksomheder skal have 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i
2020.
For at medvirke til at opfylde denne målsætning foreslås det, at der afsættes
500.000 kr. til at assistere kommuner, borgere og virksomheder med at
forberede ansøgninger til bredbåndspuljen. Det skal medvirke til, at så stor en
del af bredbåndspuljen som muligt kommer til at gavne regionen.
Konsulentbistanden etableres via et mindre udbud og vil blive stillet til
rådighed for alle interesserede i Region Sjælland efter ”først til mølle
princippet”.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud fra
Regionalfonden eller Socialfonden.
Af ovenstående økonomioversigt fremgår det, at der er reserveret 25 mio. kr.
under Socialfonden til kommende indsats vedrørende Social Inklusion, jfr. sag
nr. 7, Vækstforums møde den 9. december 2015. Aktørkredsen er udpeget via
skriftlig høring i Forberedelsessekretariatet, og administrationen er i dialog
med aktørerne med henblik på udarbejdelse af mål 2 ansøgninger.
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Ansøgningerne forventes forelagt Vækstforums møde i juni eller september
måned 2016.
Endnu ikke disponerede midler fremgår af økonomioversigten.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016 til udbud af
konsulentbistand vedr. bredbåndspuljen.
2. Økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.

Bilag til punkt nr. 11:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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12. Målrettet erhvervsindsats
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2942033

Resume
Erhvervs- og Vækstministeriet vil igangsætte en målrettet erhvervsindsats,
som skal fremme vækst og udvikling i områder præget af tilbagegang. Seks
kommuner i Region Sjælland kan komme i betragtning til en treårig indsats.
Der lægges op til, at der afsættes 6 mio. kr. til indsatsen.
Sagsfremstilling
Erhvervs- og vækstministeriet vil sammen med regioner og kommuner
gennemføre en sammenhængende målrettet erhvervsindsats for tre udvalgte
områder præget af tilbagegang. Ved at samle ressourcer på tværs af stat, region
og kommune skal en fælles handlingsplan og konkrete initiativer understøtte
selvbåren lokal erhvervsudvikling, styrke vækst i private virksomheder og
jobskabelse. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte kommune, men kan
inddrage en større geografi i forhold til aktiviteterne. Ministeriet forventer i
første omgang at udpege tre områder til indsatsen i hhv. Nordjylland,
Midtjylland, Syddanmark og Sjælland inden udgangen af 2016.
Der skal tages stilling til, hvilken kommune der skal indsendes en ansøgning
sammen med. Geografisk sammenhængende kommuner kan omfattes af én
fælles ansøgning. De enkelte regioner må kun indstille ét område hver.
I Region Sjælland kan kommunerne Guldborgsund, Kalundborg, Lolland,
Odsherred, Slagelse og Vordingborg komme i betragtning til indsatsen.
Kriterierne for deltagelse, som er formuleret af Erhvervs- og Vækstministeriet,
indeholder afstand mellem bycentrum og borgere, erhvervsindkomst i forhold
til landsgennemsnit samt tilbagegang i antal arbejdspladser mellem 2012 og
2014.
Ansøgningen om at blive udpeget til den målrettede erhvervsindsats bliver
vurderet på de erhvervsmæssige vigtige kompetencer i området samt den
lokale forankring og ejerskab til indsatsen, herunder deltagelse af offentlige og
private virksomheder. Endelig skal ansøgningen afspejle, at indsatsen er et
supplement til de lokale og regionale indsatser for at øge væksten, herunder
lokale strategier og den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges op til 6.000.000 kr. af
de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016 til Målrettet
erhvervsindsats, hvoraf 1.000.000 kr. tages fra puljen afsat til
udflytning af statslige arbejdspladser i Budgetaftale 2016. Beløbet, der
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bevilges, må ikke overstige det af staten bevilgede beløb til Målrettet
erhvervsindsats i Region Sjælland.
2. Administrationen får bemyndigelse til at sikre det regionale islæt
således, at de bevilgede erhvervsudviklingsmidler, der indgår i
ansøgningen til Erhvervs- og Vækstministeriet, lever op til rammerne
for ReVUS herunder, at der sikres effekt af de bevilgede midler.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 12:
- Målrettet erhvervsindsats
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13. Femern Bælt relaterede aktiviteter
fremadrettet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2945063

Resume
Vækstforum besluttede på deres møde d. 2. februar 2016, at der skulle
forelægges et oplæg til den fremadrettede interessevaretagelse omkring
Femern Bælt forbindelsen m.v. I nedenstående gives der hermed en status
for, hvordan interessevaretagelsen ses styrket i 2016.
Sagsfremstilling
Vækstforum har indgået en vækstaftale med et konsortium bestående af
Femern Belt Development (leadpartner), Væksthus Sjælland og DTU om
udnyttelse af de store anlægsinvesteringer (Vækstaftale 2). Vækstaftalen, der
er 3-årig, løber frem til udgangen af 2016.
Vækstaftalen omhandler fem temaer: 1) Videndeling og interessevaretagelse,
2) Kompetenceparat – arbejdsklar, 3) Lokalisering og erhvervsudvikling, 4)
Grænseregionale samarbejder og 5) Technical visits.
Vækstaftalen detaljeres i årlige handlingsplaner.
Femern Belt Development (FBD) fremsendte den 6. november 2015 forslag til
Handlingsplan 2016. På baggrund af Forberedelsessekretariatets
bemærkninger til handlingsplanen på møde den 24. november 2015
fremsendte FBD den 30. november 2015 et revideret forslag til Handlingsplan
2016.
Vækstforum besluttede på mødet den 9. december 2015: ”at Femern Belt
Development fremsender en revideret handlingsplan for 2016, der kan
godkendes administrativt, og som indarbejder COWIs anbefalinger fra
statusrapporten”.
FBD fremsendte den 18. januar 2016 endelig handlingsplan for 2016.
Sekretariatet godkendte den 25. januar 2016 Handlingsplan 2016 til
Vækstaftale 2 administrativt.
På baggrund af en drøftelse mellem formanden for Vækstforum og formanden
for FBD om muligheden for at styrke interessevaretagelsen omkring Femern
Bælt i 2016 inden for rammerne af Vækstaftale 2 fremsendte FBD den 14.
marts 2016 et ændret forslag til Handlingsplan 2016.
I den ændrede handlingsplan øges aktivitetsniveauet inden for temaerne 1)
Videndeling og interessevaretagelse og 4) Grænseregionale samarbejder for at
styrke indsatsen omkring interessevaretagelse og grænseregionalt samarbejde.
Aktivitetsniveauet reduceres tilsvarende inden for vækstaftalens øvrige
områder. Vækstforums tidligere beslutning om at præcisere arbejdsdeling,
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opgaveportefølje og overordnet budgetfordeling mellem vækstaftalens
konsortieparter berøres ikke af ændringen.
Der vil blive orienteret om status for interessevaretagelsen i 2017 på
døgnseminariet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Det indstilles, at den af Femern Belt Development indsendte Handlingsplan
2016 (indsendt 14. marts 2016) til Vækstaftale 2, godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 13:
- Handlingsplan
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14. Tilskudssager ved annoncering:
Turismebranchens vækstpotentiale og
kompetenceløft
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2942608

Resume
Vækstforum Sjælland har afsat i alt 3,5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2016 til aktiviteter under Partnerskab for
Østersøturisme. Administrationen har modtaget en ansøgning om projektet
”Turismebranchens vækstpotentiale og kompetenceløft”, som kvalificerer
turismevirksomheder til at deltage i det nationale Socialfondsprojekt
”Danske Turismekompetencer”. Administrationen indstiller projektet til
godkendelse.
Sagsfremstilling
Den nationale turismeorganisation Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) er i
gang med at forberede det store, nationale projekt ”Danske
Turismekompetencer”, der skal sikre et kompetenceløft i turismebranchen.
Projektet skal støttes med midler fra EU’s socialfond.
For at Region Sjællands turismevirksomheder kan deltage i det nationale
projekt, skal de have vækstplaner, som peger på behovet for
kompetenceudvikling. Derfor har Region Sjælland bedt Dansk Kyst- og
Naturturisme og Væksthus Sjælland om at udvikle et projekt, der kan
kvalificere turismevirksomhedernes vækststrategier og understøtte, at
virksomheder uden vækststrategier (såkaldte ”vækstboblere”) udarbejder
vækststrategier.
På den baggrund kan virksomhederne indgå i det nationale
kompetenceprojekt. Desuden vil projektet betyde, at særligt vækstboblere får
bedre muligheder for vækst.
Gennemgang af projektet
Projektoplysninger
Projektets navn: Turismebranchens vækstpotentiale og kompetenceløft
Projektperiode: 01.06.2016 – 31.05.2018
Formål, målgruppe og partnere
Formålet er dels at forberede gennemførslen af et kompetenceprojekt, dels at
styrke væksten ved at understøtte udviklingen af virksomhedernes
vækststrategier.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Dansk Kyst- og Naturturisme og
Væksthus Sjælland. Derudover samarbejder projektet med lokale erhvervsråd
og lokale turismeorganisationer (fx visit-organisationerne) i Region Sjælland.
Det er aftalt, at Væksthus Sjælland er den udførende part.
Forventede resultater og effekter (revideret udgave)
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Hovedaktiviteter
1. Screening og
hvervning af
virksomheder til
forløbene

2. Bobler-forløb
for virksomheder
med særligt
vækstpotentiale

Resultater
Målgruppen får blik
for relevante
muligheder for
kompetenceudvikling,
vækstrådgivning samt
vejledning om
vækststrategier.

16-20 virksomheder
udarbejder.

Effekter på kort og lang sigt
På kort sigt
Turismebranchen får kendskab til tilbud og
projekter, som fører til at virksomhederne
benytter udviklings- og rådgivningsprogrammer i
højere grad end i dag.
Mulig deltagelse i et kommende
Socialfondsprojekt med forventet opstart
2016/2017.
102 potentielle vækstvirksomheder er screenet
med henblik på vejledning og evt. udvælgelse til
bobler-forløbet.
På kort sigt
De deltagende virksomheder har
vækstforventninger på 8-10%.
På lang sigt
Virksomheder, der deltager i boblerforløbet, vil
have et bedre grundlag for vækst.
Vækst og udviklingsstrategier, baseret på
professionel rådgivning, vil sikre en højere grad af
innovation og produktivitet i virksomhederne.

3. Screening af
behov,
planlægning med
anbefalinger ift.
visitering til
vækstrettet
kompetenceudvikling

50-60 virksomheder
der har
vækststrategier er
screenet for
vejledningsbehov.

På kort sigt
Flertallet af de deltagende virksomheder er i gang
med præcisering af vækststrategi, definition af
kompetencebehov og er kvalificerede til deltagelse
i vækstrettet kompetenceudvikling.

50-60 virksomheder
med anbefaling til
virksomhedens videre
forløb.

90% af de deltagende virksomheder har givet
tilsagn om, at indgå i et videre forløb, og om deres
deltagelse i Socialfondsprojektet Vækstrettet
Kompetenceudvikling.

3 åbne seminarer
afholdt, hvor
virksomheder, der
ikke er identificeret i
analysen, sikres
adgang til projektet.

Virksomhederne indgår i Socialfondsprojektet
Vækstrettet Kompetenceudvikling.
På lang sigt
Flere virksomheder indgår i andre
erhvervsfremmetilbud.
Virksomhedernes nye kompetencer omsættes til
mere konkrete og realiserbare udviklingsplaner,
der kan understøttes af udviklings- og
efteruddannelsesforløb.
Øget omsætning og/eller beskæftigelse.

Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
Medfinansiering
1.400.000

Støtteprocent
81%
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indstillet via
Vækstforum
Sjælland
Egen
medfinansiering
Samlet
finansiering

320.000

19%

1.720.000

100%

Den medfinansiering, som ligger ud over Vækstforums, kommer fra de timer,
virksomhederne lægger i projektet. Det er DKNT’s vurdering, at timerne
omregnet i medfinansiering svarer til 19%.
Det er administrationens vurdering, at der ikke kan opnås højere
medfinansiering. Administrationen vurderer, at projektet skal gennemføres,
fordi det er forudsætningen for, at Region Sjælland kan deltage i det nationale
kompetenceprojekt.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet ansøgning med udgangspunkt i Region
Sjællands vedtagne kriterier for tildeling af midler.
1. Agerer projektet inden for de 6 principper, der er opstillet i den regionale
vækst- og udviklingsstrategi?
Ja. Projektet er vækstorienteret. Der er fokus i indsatsen på at styrke vækst og
beskæftigelse i Region Sjælland gennem kompetenceudvikling, hvor der
samarbejdes med Væksthus Sjælland, samt lokale råd og organisationer.
Derved udnyttes den regionale spillebane. Gennem valg af målgruppe og
fokusområde, foretages klare valg og fravalg, og der sikres en målrettet og
målbar indsats.
2. Er projektet ressourceeffektivt og af høj kvalitet?
Ja, det er konkret, realistisk og adresserer målsætninger, Vækstforum har
vedtaget. Effektkæden er klart beskrevet med tydelig sammenhæng mellem
aktiviteter, resultater og effekter. Der er opsat kvalificerede og ambitiøse
resultat- og effektmål med fokus på udviklingsplaner, efteruddannelse og øget
omsætning og beskæftigelse.
3. Viser projektet, at det bidrager til at indfri mindst en af de 10
målsætninger, som fremgår af den regionale vækst- og
udviklingsstrategi?
Ja. Projektet bidrager til målsætning 1) Beskæftigelsen bliver styrket i Region
Sjælland, målsætning 6) En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand
og målsætning 10) Vækst og udvikling i hele regionen.
4. Arbejder projektet inden for en eller flere af de 5 vækstdrivere i den
regionale vækst- og udviklingsstrategi?
Ja. Projektet arbejder med virksomhedernes kompetencer, som er en af de 5
vækstdrivere.
5. Har projektet en god sammenhæng til relevante statslige, regionale og
lokale initiativer?
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Ja. Projektet har en sammenhæng til initiativer som er uden for projektet.
F.eks. de lokale erhvervsråds samt Væksthus Sjællands 1-1 vejledning,
afdækning af finansieringsbehov via Capnova/CapnovaLink, mentorsøgning
via Connect Denmark og Projekt Strategi hos Væksthus Sjælland. Projektet er
en del af at landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt, der er det første i
sin størrelsesorden.
6. Hvordan resulterer projektet i vækst- og jobskabende effekter?
Efter de afklarende aktiviteter, arbejdes der videre med de virksomheder i
regionen der kan og vil arbejde med vækstrettet kompetenceudvikling.
Styrkelse af regionens turismerelaterede virksomheder, fører til et styrket
regionalt turismeerhverv, og på sigt fører det til øget omsætning i regionen,
når virksomhedernes nye kompetencer omsættes til mere konkrete og
realiserbare udviklingsplaner.
Ansøgning fra DKNT og effektkæde er vedlagt.
Økonomi
”Turismebranchens Vækstpotentiale og Kompetenceløft”
Vækstforum Sjælland har for 2016 afsat i alt 3,5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til aktiviteter under Partnerskab for Østersøturisme.
Heraf er afsat 1.4 mio. kr. til at støtte dette projekt.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på op til 1,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
til Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ”Turismebranchens vækstpotentiale
og kompetenceløft”. Tilskuddet afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler for 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

Bilag til punkt nr. 14:
- Ansøgning DKNT
- Effektkæde DKNT
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15. Tilsskudssager ved annoncering:
Ansøgning under Østersøpartnerskabet
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2945189

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog den 2. februar 2016 at igangsætte en
annoncering efter ansøgninger med titlen: Aktiviteter under Partnerskab for
Østersøturisme. Der er efterfølgende modtaget én projektansøgning, som
administrationen indstiller til godkendelse i Vækstforum Sjælland.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland vedtog d.2. februar 2016 at igangsætte en annoncering
efter ansøgninger med temaet: Aktiviteter under Partnerskab for
Østersøturisme. Der er efterfølgende modtaget én projektansøgning, som
administrationen indstiller til godkendelse i Vækstforum Sjælland.
Indsatsens formål er at skærpe kvaliteten af turismetilbud og indsatser i
kystområder. Fokus er specifikt på kommercielle produkter og oplevelser.
Indsatsen skal være med til at tiltrække flere turister og skabe større
omsætning i turismebranchen. Derudover skal projektet gennemføres i
samarbejde med virksomheder der arbejder med turisme. Produkter og
oplevelser skal ved projektets afslutning (efter 3 år) være kommercielle og
økonomisk bæredygtige.
Ved deadline for indsendelse af ansøgninger – d. 8. april 2016 – havde
administrationen modtaget én ansøgning. Det er projektet ”Sjællands
Signaturoplevelser”, som Dansk Kyst- og Naturturisme via Partnerskab for
Østersøturisme, står bag. Der søges om 1,1 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Gennemgang af projektet ’Sjællands Signaturoplevelser’:
Projektoplysninger
Projektets navn: Sjællands Signaturoplevelser
Projektperiode: 1. september 2016 – 31. december 2017
Formål, målgruppe og partnere
Formålet med projektet er at udvikle produkter og oplevelser, som kan skabe
meromsætning ved eksisterende turister og tiltrække flere turister. Fokus i
indsatsen er, 1) at styrke kommercielle oplevelser i kystturismen, 2) at arbejde
med kvalitet og større tilfredshed blandt gæsterne, og 3) at styrke forretningen
for involverede erhverv og interessenter.
Projektets målgruppe er feriehusudlejere, hotel, camping, attraktioner, tour
arrangører og detailhandel i kystnære områder. Operatører, der går ind i
projektet, lægger en medfinansiering på mindst 100.000 kr. kontant og
70.000 kr. i arbejdstimer, og konsortiet forventes at indgå samarbejder med
erhvervet.
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Bag projektet er et konsortium der – foruden Dansk Kyst- og Naturturisme via
Partnerskab for Østersøturisme – består af Visit Odsherred, Geopark
Odsherred, Visit Vestsjælland og Sydkyst Danmark. Følgende kommuner er
medejere af projektet, via deres destinationer: Odsherred, Slagelse,
Kalundborg, Sorø, Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Efter de afklarende
aktiviteter er intentionen, at andre – stærke – vækstvirksomheder samt
samarbejdspartnere som destinationerne udpeger, vil udvide konsortiet.
Forventede resultater og effekter (revideret udgave)
Hovedaktiviteter
Resultater
1. Oplevelses- og
Kortlægning af
produktudvikling
eksisterende/potentielle
med udgangspunkt i signaturoplevelser og deres
signaturoplevelser
kommercielle værdikæder.
Indkredsning og udvikling af
1 signaturoplevelse med
kommercielle oplevelser og
produkter, for hver af de
deltagende destinationer.
Udviklingsforløb for
destinationens projektledere
og kommunernes relevante
projektledere.
1-2 events der styrker
fortællingen om
signaturoplevelsen.
Fælles kriterier og
standarder for hvad en
signaturoplevelse skal kunne.
Kortlægning af erhvervets
ønsker til forskellige
kompetencer.
3
kompetenceudviklingsforløb
målrettet erhvervet og
signaturoplevelsen med
fokus på
kompetenceudvikling.
En-til-en rådgivning af de
deltagende
erhvervsvirksomheder.
Udviklede produkter og
oplevelser testes og tilrettes.
Udviklingsforløb for
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Effekter på kort og på langt sigt
På kort sigt
Ny viden der gør destinationer og
erhverv klar til at prioritere midler og
indsatser.
Indkredsning af én signaturoplevelse
per destination, der vil skabe retning
for en ny.
Fælles kriterier som skaber nye, høje
standarder for kommercialisering af
oplevelser.
På lang sigt
Skabelse af kommercielle, økonomisk
bæredygtige produkter, skaber
grobund for nye virksomheder eller
øget beskæftigelse i yderområderne.
Øget beskæftigelse på minimum 3
ekstra årsværk.
Signaturoplevelsen øger
omsætningen ved øget forbrug blandt
feriehus- og endagsgæsten via
målrettede produkter.
En stærk signaturoplevelse vil skærpe
destinationernes og
erhvervsaktørernes produktudvikling
og omsætning. Fælles redskaber,
udviklingsgreb og stærke
samarbejder vil styrke
turismeudviklingen i hele Region
Sjælland.

potentielle operatører.
2. Opbygning af
destinationernes
signaturoplevelser
gennem værdikæder

Kortlægning af eksisterende
værdikædesamarbejder.
Udvikling af redskaber til at
nytænke værdikæder.
Udvikling af screeningforløb
for erhvervsaktører, der kan
knytte sig til
destinationernes
signaturoplevelser.
Kritisk udvælgelse på
baggrund af screening.
1 forløb i hver destination
som kortlægger erhvervets
rolle i værdikæder omkring
signaturoplevelsen.
Udvikling af min. 3
kommercielle værdikæder.

På kort sigt
Destinationer får indgående
kendskab til det erhverv, der knytter
sig til de udpegede oplevelser,
koncepter eller steder med særligt
potentiale.
Destinationerne får metoder til at
screene hvilke erhverv, der har
kapacitet, vækstpotentiale og lyst til
at samarbejde om signaturoplevelser.
Destinationer får redskaber, som
bruges til udviklingsforløb og
kompetenceudvikling af erhverv.
Erhverv og destinationer får
redskaber til at arbejde med
værdikædeinnovation.

3 lokale
produktlandskabsture.

På lang sigt
Signaturoplevelser bliver forankret i
hele oplevelsen og giver kommerciel
produktudvikling retning og fælles
høje standarder.

Udvikling af min. 7
pakkeprodukter i hver
destination, hvor der indgår
min. 2 aktører i hver pakke.

Udviklingsforløb og
kompetenceudvikling sker på
baggrund af de bedste og mest
vækstorienterede erhverv.
Mindre erhverv løftes til nye
vækstvirksomheder, gennem
signaturoplevelsernes
værdikædesamarbejde.

Projektets finansiering
Medfinansiering
indstillet via
Vækstforum
Sjælland
Egen
medfinansiering
Samlet
finansiering

Ansøgt beløb i kr.
1.100.000 kr.

Støtteprocent
37 %

1.872.000 kr.

63 %

2.972.000 kr.

100%

Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for annoncering
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1. Er opsat kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der lever op til
efterspørgslen hos relevante turismevirksomheder i regionen?
Ja, effektkæden beskriver kvalificerede og ambitiøse resultat- og effektmål, der
lægger op til at skærpe erhvervets produktudvikling i Region Sjælland. Fokus
på innovation og skabelsen af forretningsmodeller, giver virksomhederne
længere levetid og vækst.
2. Har de involverede destinationer ekspertise inden for konkrete indsatser
og ved, hvad turismeerhvervet efterspørger?
Ja. De involverede destinationsorganisationer, i samspil med Dansk Kyst- og
Naturturisme og Wonderful Copenhagen, har ekspertise og indsigt i, hvad
turismeerhvervet efterspørger og får yderligere afklaret regionens behov i de
første faser af projektet.
3. Støtter Region Sjællands turismevirksomheder op og deltager fra
projektets start?
Ja. Støttetilkendegivelse fra nogle af de største aktører er vedlagt ansøgningen.
Derudover har destinationerne påbegyndt kontakten med det erhverv, der skal
screenes før eventuel deltagelse. Hvilke operatører, der på sigt bliver medejere
i en konsortiedannelse, specificeres, når projektet når anden fase i foråret
2017.
4. Er der egenfinansiering fra ansøgere og gerne fra virksomheder?
Ja. Der er egenfinansiering fra Dansk Kyst- og Naturturisme. Efter
screeningen vil de aktører, der ønsker at deltage i projektet, medfinansiere
projektet, både kontakt og i form af arbejdstimer. Grundet af at
screeningsprocessen er indledende, er der endnu ikke sat navn på disse
aktører.
5. Kobler projektet aktiviteterne til eksisterende analyser og relevante
aktiviteter i Region Sjælland og uden for regionen?
Ja. Projektet bygger videre på viden, der er genereret i projektet
Oplevelsesbaseret Kystturisme, og projektet kobles til REACT, som er
understøttende i forhold til produktudvikling i kystområderne. Viden fra fx
’Virksomheder med Vækst i Region Sjælland’, ’Feriehus til
Forretningspotentiale’ og ’Turismestatusrapporten 2016’ anvendes også. Der
samarbejdes med aktører uden for regionen, hvor Wonderful Copenhagen i
regi af Greater Copenhagen, inddrages for at opnå synergieffekter mellem
kystturismen og storbyturismen.
6. Redegør ansøger for de typer af metoder, viden, udviklingsforløb og
faciliteter, der anvendes/stilles til rådighed samt de forventede resultater
og effekter (øget omsætning og/eller fuldtidsjob), som samarbejderne
kan afføde?
Ja. Projektet arbejder med identificering og udvikling af kommercielle
produkter og oplevelser samt etablering af værdikædesamarbejder, der
understøtter signaturoplevelserne. Effektkæden redegør for de metoder, forløb
og effekter, som samarbejderne kan føre med sig.
7. Beskriver ansøger en relevant organisering og inddragelse af
interessenter/repræsentanter i en følgegruppe?
Ja. Styregruppen består af repræsentanter for Visit Odsherred, Visit
Vestsjælland, Sydkyst Danmark, Partnerskab for Østersøturisme og Wonderful
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Copenhagen. Følgegruppen består af Region Sjælland (som observatør),
Professor Jørgen Ole Bærenholdt, én repræsentant fra hver deltagende
destination, samt en åben plads til kommende operatører.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
udvælgelseskriterier, der stilles i annonceringsmaterialet.
Der samarbejdes bredt på tværs af regionen, og der koordineres med
nuværende indsatser, som REACT og Oplevelsesbaseret Kystturisme. Projektet
er forankret i regionen, både i forhold til aktiviteter, støtte fra lokalområdet og
den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018. Der er vedlagt
støttetilkendegivelse/interessetilkendegivelse fra Udviklingsgruppen Stevns
Klint, Dragsholm Slot, Dyrehøj Vingaard, Liv og Natur samt Nordisk Center
for Lokale Fødevarer.
Ansøgning fra DKNT og effektkæde er vedlagt.
Økonomi
”Sjællands Signaturoplevelser”
Vækstforum Sjælland har afsat 1.1oo.ooo kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Ud over Region Sjællands medfinansiering
forventes der en egenfinansiering fra ansøgeren/konsortiet på mindst 50% af
det samlede budget. Der er modtaget skriftligt tilsagn fra konsortieparterne
om deres medfinansiering.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 1,1 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til
Dansk Kyst- og Naturturismes projekt ’Sjællands Signaturoplevelser’.
Tilskuddet afholdes af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2016.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 15:
- Ansøgning Signaturoplevelser
- Effektkæde Signaturoplevelser
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16. Tilskudssager ved annoncering:
Pilotprojekt for konsolidering af Logistics
Cluster Zealand
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2945254

Resume
Vækstforum Sjælland vedtog den 9. december 2015 at indkalde idéforslag til
én indsats under titlen ”Pilotprojekt for konsolidering af Logistics Cluster
Zealand”. Der er efterfølgende modtaget 1 projektansøgning, som
administrationen indstiller til godkendelse i Vækstforum Sjælland.
Sagsfremstilling
Beskrivelse af annoncering
Vækstforum Sjælland annoncerede den 9. december 2015 efter ideforslag
inden for Tema 4 – Attraktivitet, med titlen ”Pilotprojekt for konsolidering af
Logistics Cluster Zealand”.
Indsatsens formål er at styrke konkurrenceevnen og forudsætningerne for
accelereret vækst i transport- og logistikerhvervet gennem et offentligt-privat
samarbejde om der skal etablere en internationalt konkurrencedygtig
transport- og logistikklynge.
Deadline for indsendelse af idebeskrivelser var den 29. januar 2016. Region
Sjælland modtog én idébeskrivelse. Administrationen har på baggrund af
annonceringens vurderingskriterier og lov om erhvervsfremme, fortaget en
screening af idebeskrivelsen, og ansøger er herefter blevet godkendt til at
udarbejde en endelig projektansøgning med deadline den 8. april 2016.
Det indstilles, at Vækstforum Sjælland finansierer Teknologisk Instituts
pilotprojekt Innovative Logistics Cluster Zealand med 750.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler.
Gennemgang af projektet:
Projektoplysninger
Projektets navn: Innovative Logistics Cluster Zealand
Projektperiode: 1. august 2016 – 31. juli 2017
Formål, målgruppe og partnere
Projektets overordnede formål er at styrke konkurrencen i transport- og
logistikbranchen via etableringen af en regional transport- og logistikklynge
kaldet “Innovative Logistics Cluster Zealand”. I løbet af projektperioden
igangsættes der en række aktiviteter der understøtter følgende temaer inden
for transport- og logistikbranchen:
1. Intermodal/kombitransport og – logistik (vej/bane/søtransport)
2. Bæredygtighed i logistik/transport
3. Leverandørsamarbejder – omkring transport/logistik
4. Intelligente Transportsystemer (ITS) i godstransporten samt
digitalisering i transport og logistik
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Målgruppen for indsatsen er både større virksomheder samt små og
mellemstore vækstparate virksomheder, der kan skabe øget beskæftigelse i
transport- og logistikbranchen i regionen. Målgruppen er også
transportvirksomhedernes kunder, dvs. transportkøbere inden for handel,
fødevarer, cleantech, farma, medico samt bygge- og anlægsvirksomheder.
Indsatsen vil ligeledes have de 45 transport-og logistik vækstvirksomheder,
der blev identificeret i vækstlagsanalysen fra IRIS Group, som målgruppe.
Pilotprojektet Innovative Logistics Cluster Zealand er ledet af et konsortium
bestående af Teknologisk Institut (projektleder), Force Technology, Europas
Maritime Udviklingscenter, DTU Transport og Erhvervsakademi Sjælland.
Endvidere har følgende aktører indsendt en underskrevet
interessetilkendegivelse: Sjællandske kommuner (Køge og Ringsted)
erhvervscentre og –råd (Køge og Business Lolland-Falster), Køge Havn,
Skandinavisk Transportcenter, WUXUS, DI Transport, partnere i
Transportens Innovationsnetværk (TINV) og Copenhagen Capacity.
Forventede resultater og effekter
Hovedaktiviteter
Aktivitet – level 0:
Netværksværksmøder workshops

Aktivitet – level 1:
Minikonference

Aktivitet – level 2:
’Open Lab’

Resultater
70% af deltagerne svarer, at
de ved deltagelse i
aktiviteterne har fået:

Effekter på kort og på langt sigt
På kort sigt
50% af deltagerne svarer, at aktiviteterne har
givet:

 Afholdelse af 2 i efteråret
2016 og 2 i foråret 2017
med minimum 25 deltagere
per arrangement.
Faglig inspiration og ny
viden – konceptudvikling i
egen virksomhed

 Mulighed for øget effektivitet, kompetencer
og egen produktivitetsøgning

 Afholdelse af 2 i efteråret
2016 og 2 i foråret 2017
med minimum 20 deltagere
per arrangement. Øgede
kompetencer og
uddannelse hos
medarbejdere og ledelse
 Afholdelse af 2 Open-lab
aktiviteter: En open lab i
efteråret 2016 og en i
foråret 2017. Inspiration og
videnoverførsel til direkte
anvendelse i egen
virksomhed
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På lang sigt
40% af deltagerne svarer, at aktiviteterne har
givet:
 Øget effektivitet, kompetencer og
produktivitet i SMV virksomheder og hos
deres kunder
På kort sigt
 Fastholdelse af medarbejdere samt mulighed
for vækst i kunder og dygtige medarbejdere
På lang sigt
 Vækst gennem fastholdelse af medarbejdere
og dygtiggørelse af disse
På kort sigt
 Basis for udvikling/indførelse af nye
forretningskoncepter i egen virksomhed
På lang sigt
 Nye forretningskoncepter i flere
virksomheder

Aktivitet - level 3:
Demonstrations-/showcases

Aktivitet – level 4:
Konsolidering
Innovations/udskilningsforløb

 Demo-showcases
identificeres og sættes i
gang i efteråret 2016 og
foråret 2017.

 Konsolidering af
klyngedannelsen og min. 2
udviklingsprojekter
identificeres inden for de 4
temaer, som
virksomhederne vil arbejde
videre med.

På kort sigt
 1-2 Demo-showcases sættes i gang i efteråret
2016 og foråret 2017
På lang sigt
 2-4 Demo-showcases gennemføres og
evalueres forår 2017
På kort sigt
 Klyngedannelse etableret og flere aktiviteter
allerede afholdt. Min. 2
projektudviklingsideer finder egnede
interessenter
På lang sigt
1. Blivende klyngedannelse og min. 2 projekter
identificeret inkl. deltagende virksomheder
fra klyngen.

Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet via
Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Egen medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
750.000 kr.

Støtteprocent
86 %

124.800 kr.

14 %

874.800 kr.

100%

Vurdering ud fra udvælgelseskriterier for annoncering
1. Deltager og støtter etablerede transport- og logistikvirksomheder fra
Sjælland pilotprojektet?
Ja. På nuværende tidspunkt er virksomheder repræsenteret af bl.a. TINV
(Transportens Innovations Netværk), men pilotprojektets formål er at
involvere virksomhederne i både de konkrete aktiviteter og i styregruppen.
Jf. administrationens vurdering, skal der foreligge en specificering af og
tilsagn fra de virksomheder der deltager i styregruppen før projektstart.
2. Har hovedansøger kompetencer i forhold til ledelse af projektet?
Ja, Teknologisk Institut har som GTS-institut stor erfaring med
projektledelse og kompetence inden for projekter relateret til transport- og
logistikbranchen. Endvidere har konsortieparterne, der vil være drivkraften
bag projektet, både den teoretiske og faglige ekspertise til at gennemføre
indsatsen.
3. Har pilotprojektet fokus på etablering af samarbejder og aktiviteter der
fremmer deltagende virksomheders konkurrenceevne?
Ja, procesforløbet, der er beskrevet i effektkæden, har som fokus at sikre
vækst og konkurrenceevne hos virksomhederne. Region Sjælland vil dog
over for ansøger pointere, at det bør være en del af opgaveløsningen at gå i
dialog og evt. indgå i samarbejde med andre, lignende klyngeaktører.
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4. Har ansøger redegjort for den proces/tidsplan og kriterier, der anvendes
til udvælgelse og igangsættelse af aktiviteter og samarbejder i
pilotprojektet?
Ja, jf. afsnit 6 i ansøgningen er der opstillet en sammenhængende
aktivitets- og tidplan for projektet, hvilket tillige vil være udgangspunkt for
styregruppens løbende opfølgning.
5. Har ansøger beskrevet en relevant organisering og inddragelse af aktører
fra transport- og logistikbranchen?
Ja. Der vil blive nedsat en styregruppe, hvor der et delt formandskab
mellem Business Lolland Falster og Køge Kommune. Region Sjælland
deltager ligeledes i styregruppen. Projektet vil løbende samarbejde med
tilsvarende aktiviteter i andre netværk bl.a. TINV, Netværk for Femern
Bælt, Serviceplatform, Netværk for IT (Infinit) og Syddansk Logistik
Forum.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at projektets aktiviteter opfylder de
udvælgelseskriterier, der stilles i annonceringsmaterialet. Men,
administrationen har tre forbehold:
1. Dokumenterede tilsagn fra virksomheder om deltagelse i styregruppen.
2. Effektkæden skal præciseres.
3. Det skal indgå i projektet, at ansøger skal undersøge muligheden for at
samarbejde med andre, lignende klyngeinitiativer.
I organisationsdiagrammet fremgår det, at styregruppen skal bestå af
konsortiepartnere og virksomheder. Administrationen efterspørger en
specificering af de virksomheder, der skal deltage i styregruppen samt at disse
udgør minimum 50 pct. af styregruppen. Dette skal være sket inden projektets
start.
Administrationen vil indgå i en dialog med Teknologisk Institut om, at
udspecificere effektkæden, således at det fremgår, hvordan hver aktivitet
bidrager til det overordnerede formål med at etablere klyngen. I den
forbindelse bedes Teknologisk Institut ligeledes at redegøre for den metode,
der ligger til grund for udvælgelsen af de forskelige aktiviteter.
Ansøgningen og effektkæde er vedlagt.
Økonomi
Vækstforum Sjælland har afsat 750.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler som tilskud til ét pilotprojekt. For at sikre
forankring og ejerskab vil det være en fordel - men ikke et krav -, at
pilotprojektet gennemføres med tilskud og medfinansiering fra flere partnere
ud over Region Sjælland - her i blandt såvel offentlige og private aktører.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 750.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til Teknologisk Instituts
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pilotprojekt Innovative Logistics Cluster Zealand. Tilskuddet afholdes
af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2016.
2. Administrationen tildeles bemyndigelse til at færdiggøre ansøgningen
sammen med Teknologisk Institut inden for det afsatte tilskud på op til
750.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagen afgøres af Vækstforum og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 16:
- Ansøgning fra Teknologisk Institut
- Effektkædeskema
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17. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2899687

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Kvalificeret arbejdskraft
I forbindelse med Danske Regioners generalforsamling den 7. april 2016
offentliggjorde Danske Regioner udspillet ”Kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark” med 10 anbefalinger til, hvordan det konkret kan sikres. Der er
allerede i dag udfordringer med at rekruttere den arbejdskraft,
virksomhederne har brug for.
Anbefalingerne bliver underbygget af en række eksempler på konkrete
regionale indsatser, der er med til at løse virksomheders udfordringer med
mangel på kvalificeret arbejdskraft. Udfordringerne er forskellige i de enkelte
dele af landet og afspejler forskelle i erhvervsstruktur, uddannelsesmuligheder
og kompetencer på arbejdsmarkedet. Derfor er der også brug for forskellige
regionale løsninger. Publikationen kan findes elektronisk her:
http://www.regioner.dk/~/media/Mediebibliotek_2011/Nyheder/Udspil%20
%20Kvalificeret%20arbejdskraft%20i%20hele%20Danmark%20Danske%20R
egioner.ashx og uddeles desuden ved Vækstforums møde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
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18. Eventuelt
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2885137
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