Dagsorden
Møde i Vækstforum Sjælland
tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18:00
Deltagere:
Jens Stenbæk, Regionrådet
Susanne Lundvald, Regionsrådet
Ole Drost, Regionsrådet
John Brædder, Borgmester Guldborgsund Kommune
Carsten Rasmussen, Lejre Kommune
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune
Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune
Thomas Adelskov, Odsherred Kommune
Githa Nelander, Næstved Kommune
Niels Hörup, Solrød Kommune
Jane Strange Nielsen, Dansk Erhverv
Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet
Poul Henrik Prahl, Landbrug og Fødevarer
Laila Krytz, DA
Claus Engholm Jensen, LO
John Larsen RAR
Hanne Leth Andersen Viden- og Uddannelsesinst.
Ulla Skaarup, Viden- og Uddannelsesinst.
Anders Bjarklev, Viden- og Uddannelsesinst.
Henrik Nielsen, Tekniq, mf.
Palle Svendsen, Dansk Erhverv
Dorthe Hansen, Håndværksrådet
Jørgen Petersen, Landbrug og Fødevarer
Kathrine Monsrud Ekelund
Michael Kaas-Andersen, Viden- og Uddannelsesinst.
Camilla Wang, Viden- og Uddannelsesinst.
Per Struwe, FTF og akademikerne
Søren Kofoed-Sørensen, Danske Bank
Andreas Nyborg, DI

Indholdsfortegnelse åbent møde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Godkendelse af dagsorden
Vækstforums udpegning til organisationer
Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018
ReVUS 2019-2022
Analyser forud for ReVUS
Annoncering efter ansøgninger inden for innovation
med fokus på deleøkonomi
Opfølgning og fremdrift på projekter
Opfølgning og fremdrift på 'Sjællands
Signaturoplevelser'
Økonomioversigt
Tiilskud til Greater Copenhagen Academy
GedserGingo.com
Medlemsbidrag til Cluster Excellence Denmark
Gensidig orientering
Eventuelt

-2-

3
4
6
8
10
12
14
19
21
24
27
29
32
33

1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3265780

Resume
Vækstforums døgnseminar holdes i Odense fra d. 23. maj kl. 10.15 til d. 24.
maj kl. 12.00. Vækstforums ordinære møde starter d. 24.maj kl. 10.
Døgnseminariet holdes på Hotel Odense. Se link:
http://www.hotelodense.dk/
Dagen starter imidlertid hos Innovationsnetværket RoboCluster
Campusvej 55, 5230 Odense M, hvor vi mødes kl. 10.15 d. 23. maj.
På døgnseminariet vil I blive inspireret af oplægsholdere fra RoboCluster,
Institut for Fremtidsforskning og OECD.
Omdrejningspunktet er den kommende vækst- og udviklingsstrategi.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
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2. Vækstforums udpegning til organisationer
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3184572

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. Følgende udpegning skal foretages:
Gensidig observatørpost i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
I henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling beslutter Vækstfora
og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), om de ønsker at have gensidige
observatører på de to udvalgs møder. Vækstforum og Beskæftigelsesrådet har
hidtil ønsket gensidig repræsentation. Astrid Dahl har tidligere været udpeget
som Vækstforums observatør i RAR. Da Astrid Dahl ikke længere er medlem af
Vækstforum, skal der udpeges en ny observatør til RAR.
Det dansk-tyske Interreg 5A program 2014-2020
Vækstforum Sjælland har tidligere indstillet og fået udpeget Laila Krytz som
medlem og Jim Stjerne Hansen som suppleant i Interreg-udvalget. Laila Krytz
har meddelt Region Sjælland, at hun ønsker at træde ud af Interreg-udvalget,
hvilket er baggrunden for en ny indstilling.
Det grænseoverskridende samarbejdsprogram for Danmark-Tyskland
medfinansieres fra Den Europæiske Regionalfond med i alt ca. 90 mio. euro i
perioden 2014-2020. Det nedsatte Interreg-udvalg overvåger programmets
gennemførelse og fremdriften i forhold til dets mål, og dels udvælger de
projekter, der skal støttes under programmet. De danske medlemmer af
Interreg-udvalget udpeges af de regioner, der er omfattet af programmet,
herunder Region Sjælland. Udpegningen sker på baggrund af indstillinger fra
de medlemsorganisationer, der er fastlagt i samarbejdsprogrammet.
På den baggrund anmodes Vækstforum Sjælland hermed om at indstille to
medlemmer til Interreg-udvalget for samarbejdsprogrammet DanmarkTyskland samt to suppleanter.
I henhold til ligestillingsloven skal der ved indstilling af et medlem og en
suppleant indstilles både en mand og en kvinde som hhv. medlem og
suppleant. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen, hvis
der foreligger særlige grunde. I så fald skal begrundelsen herfor samtidig
angives.
Møderne i Interreg-udvalget fastlægges i udvalgets dagsorden; forventeligt
drejer det sig om to til fire møder årligt. Møderne afholdes rundt omkring i
programgeografien, som er de nordtyske områder Nordfriesland, Schleswig-
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Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Kiel, Plön, Ostholstein og Lübeck samt
Region Syddanmark og Region Sjælland på den danske side.
Dansk Kyst- og Naturturisme
Vækstforum Sjælland skal udpege et medlem til nomineringskomitéen, da nye
bestyrelsesmedlemmer i Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) formelt skal
udpeges af en sådan. Det fremgår af DKNTs vedtægter punkt 5.6.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Der udpeges en observatør til deltagelse på det Regionale
Arbejdsmarkedsråds møder.
2. Der indstilles en kvinde og en mand som medlem og en kvinde og en
mand som suppleant i overvågningsudvalget for det dansk-tyske
Interreg 5A program 2014-2020.
3. Der udpeges et medlem til nomineringskomitéen for Dansk Kyst- og
Naturturisme.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
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3. Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3248920

Resume
Regeringen ønsker at indgå en vækstpartnerskabsaftale med Region
Sjælland for 2017-2018, som forventes indgået umiddelbart inden
sommerferien. Vækstforum har tidligere anbefalet tre indsatsområder til
vækstpartnerskabsaftalen og skal nu træffe beslutning om at anbefale en
fjerde, ligesom Vækstforum også skal udpege en repræsentant fra videns- og
uddannelsesinstitutionerne til forhandlingsdelegationen.
Sagsfremstilling
Vækstforum orienteres om den forestående proces for forhandling om en
vækstpartnerskabsaftale for 2017-2018.
Regeringen og Vækstforum Sjælland skal i lighed med 2015 indgå en
vækstpartnerskabsaftale. Det er en aftale mellem Vækstforum og regeringen
om initiativer, der skaber sammenhæng mellem den regionale og nationale
vækstpolitik. Vækstpartnerskabsaftalen skal medvirke til at opfylde nogle af
målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
Vækstforum Sjælland besluttede d. 5. september 2016, at de vil anbefale
regeringen, at Vækstpartnerskabsaftalen 2017-2018 fokuserer på tre
udfordringer:




Sikre kvalificeret arbejdskraft og sammenhæng mellem erhverv,
beskæftigelse og uddannelse igennem en national teknologipagt
Skabe en sammenhængende metropolregion
Sikre succesfuld flytning af statslige arbejdspladser til Region Sjælland

Erhvervsministeren har meddelt, at regeringen ønsker et fokus på den
teknologiske udvikling og udfordringerne med at øge interessen for
naturvidenskab. Med inspiration fra Holland undersøges mulighederne for at
etablere en samlende national teknologipagt til styrkelse af STEM (Science,
Engineering, Technology & Math). På lokalt og regionalt niveau vil en dansk
teknologipagt relativt hurtigt kunne forankres i sekretariaterne for de
regionale vækstfora og de eksisterende projekter.
Ambitionen er, at regeringen og Vækstforum Sjælland arbejder sammen med
Region Hovedstaden, som en del af Greater Copenhagen-samarbejdet om
sikringen af kvalificeret arbejdskraft og skabelsen af en sammenhængende
metropolregion.
Erhvervsministeren har på et møde med regionsrådsformanden den 10. april
2017 udtrykt ønske om, at turisme ligeledes sættes på dagsorden i
vækstpartnerskabsaftalen med henblik på at styrke regionens uudnyttede
turismepotentiale. Derfor foreslås det, at vækstpartnerskabsaftalens tre
fokusområder udvides med et fjerde fokusområde:
 Sammenhængende og tværgående turismeindsatser
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Partnerskabsaftalen skal være på plads inden sommerferien.
Vækstforum har den 5. september 2016 indstillet Jens Stenbæk, Jane Strange,
Kathrine Monsrud Ekelund og Niels Hörup til mødet med Erhvervsministeren.
Videns- og uddannelsesinstitutionerne har pr. 10. maj 2017 udpeget Ulla
Skaarup til at deltage på mødet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. ”Sammenhængende og tværgående turismeindsatser” indgår som et
fjerde fokusområde i Vækstforums indstilling til
Vækstpartnerskabsaftale 2017-2018.
2. Videns- og uddannelsesinstitutionerne udpeger en deltager til mødet
med erhvervsministeren.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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4. ReVUS 2019-2022
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3197735

Resume
Regionsrådet og Vækstforum skal udarbejde en ny regional vækst- og
udviklingsstrategi for perioden 2019-2022. Rammerne for arbejdet skal
godkendes med henblik på, at der kan udarbejdes anbefalinger fra
Vækstforum og Regionsrådet til det nye Vækstforum og Regionsråd, som i
2018 skal godkende den endelige strategi.
Sagsfremstilling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022 er den
politiske ramme for den regionale udviklingsindsats og lægger derfor sporene
for vækst og udvikling i årene fremover. Til realisering af strategien er der
årligt ca. 80 mio. kr. regionale udviklingsmidler og 70 mio. kr. EU
strukturfondsmidler til rådighed.
Ved fællesmødet mellem Regionsrådet og Vækstforum den 20. marts 2017 var
der enighed om at fastholde hovedlinjen fra den nuværende ReVUS med fokus
på øget vækst og beskæftigelse, og indsatser som har dokumenteret effekt.
For at opnå endnu større effekt og værdi af de regionale investeringer end
hidtil, foreslås det, at der med den kommende ReVUS åbnes op for at afprøve
nye metoder og instrumenter. Metoderne kan både bruges til at videreudvikle
eksisterende indsatser og til at realisere nye initiativer. Metoderne kan fx
omfatte nye løsninger til at tiltrække private midler, offentlig-privat
samarbejde og stedbaserede indsatser.
Endvidere foreslås det, at regionens og kommunernes driftsområder,
overordnede strategier samt centrale indsatser indtænkes som drivkræfter for
den regionale vækst og udvikling, og at ReVUS forholder sig til, hvordan dette
kan foregå.
ReVUS kommer således til at bygge på følgende elementer:




Indsatser der virker: Dette bygger videre på de indsatser, som
virker godt i den nuværende ReVUS og tilsvarende regionale
indsatser.
Greater Copenhagen: Dette element bygger på Greater
Copenhagen-samarbejdet og skal identificere fælles indsatser.
Nye metoder: Dette element handler om en nyskabende og mere
risikovillig tilgang, hvor der afprøves nye metoder og instrumenter
for at opnå større effekt af regionens investeringer.

Der er behov for at afdække hvilke vækstpotentialer og udfordringer, der er i
regionen for at udarbejde en ReVUS, som kan give den bedste ramme for
vækst- og udviklingsindsatsen. Som grundlag for arbejdet med ReVUS
igangsættes derfor en række analyser, som skal give et evidensgrundlag. Dette

-8-

behandles i sag nr. 5. Region Sjællands proces for ReVUS køres sideløbende
med Region Nordjylland, Region Hovedstaden og Region Midtjylland.
Anbefalinger til det nye Vækstforum og Regionsråd
Der udarbejdes udkast til anbefalinger med henblik på overlevering til det nye
Vækstforum og Regionsråd, som skal godkende den endelige ReVUS i
december 2018. Anbefalingerne drøftes på Vækstforums døgnseminar i maj
2017 og behandles på møder i Vækstforum og i Regionsrådets udvalg i
efteråret og forelægges til godkendelse i december 2017 i Vækstforum og
Regionsråd.
Det foreslås, at anbefalingerne fokuserer på:
-

Fakta om hvad der virker – også internationalt
Resultaterne af den hidtidige indsats
Konklusioner fra evalueringer
Hvad siger analyser om regionens potentialer og udfordringer
Hvordan kan indsatsen fokuseres med henblik på større effekt på
vækst og beskæftigelse
Regionale styrkepositioner og vækstpotentialer

Vedlagt udkast til synopsis til anbefalinger for ReVUS 2019-2022.
Hovedreglerne for ReVUS jf. lov om erhvervsfremme fremgår af vedlagte
bilag.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Rammen for arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi
2019-2022 godkendes.
2. Anbefalingerne til ReVUS 2019-2022 drøftes. Endelige forslag til
anbefalinger forelægges til godkendelse på Vækstforums og
Regionsrådets møder i efteråret 2017.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Lovramme for ReVUS
- Anbefalinger til ReVUS 2019-2022
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5. Analyser forud for ReVUS
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3248303

Resume
Der lægges op til, at Vækstforum afsætter 1 mio. kr. til nye data og analyser,
som skal sikre, at der i ReVUS for 2019-2022 kan igangsættes indsatser, der
bedst muligt sikrer vækst og beskæftigelse.
Sagsfremstilling
Op til ReVUS 2015-2019 blev der udarbejdet tre grundlagsanalyser med
tilhørende data. Materialet blev anvendt som beslutningsgrundlag for
strategien. Siden da er der gjort en række erfaringer og oparbejdet yderligere
viden under indfrielsen af ReVUS 2015-2019.
For at skærpe indholdet i den kommende strategi lægges der op til at købe tre
typer af data og analyser, som skal kvalificere indholdet i den nye ReVUS
2019-2022:
1. Basisviden om Region Sjælland
Vækstforum fik i 2014 udarbejdet tre grundlagsrapporter af Væksthus
Sjælland. Heraf forslås 2 rapporter ”Erhverv, vækst og beskæftigelse” og
”Demografi, bosætning, mobilitet og uddannelse” opdateret med nye tal, som
kan udgøre grundlagsmaterialet til ReVUS 2019-2022.
Formålet med et opdateret datagrundlag er at sikre en fælles forståelsesramme
for de forestående drøftelser i Vækstforum og Regionsråd om den nye ReVUS
Opdateringen af grundlagsanalyserne gennemføres i regi af den analyseaftale,
som Vækstforum Sjælland har indgået med Væksthus Sjælland.
2. Fokusanalyser af eksisterende ReVUS-temaer
Formålet med fokusanalyser er, at Vækstforum og Regionsråd får konkrete
anbefalinger til, hvordan der strategisk inden for udvalgte områder kan
arbejdes med at skabe yderligere vækst og beskæftigelse i regionen.
Et eksempel herpå kunne være en analyse, der omhandler uddannelsestilbud
set i forhold til virksomhedsefterspørgsel.
3. En fremtidsanalyse
Formålet med en fremtidsanalyse er at afdække internationale tendenser de
kommende år. Sådanne tendenser ændrer rammerne for regional vækst og
udvikling, og samtidig åbner det for nye uopdyrkede udviklingspotentialer.
Udviklingspotentialerne bør klarlægges for at give bud på, hvad Region
Sjælland skal satse på at leve af i fremtiden og for at sikre, at der også fremover
skabes vækst og beskæftigelse.
De analyser og data, som bliver indkøbt, skal give input til og danne grundlag
for drøftelser af ReVUS i andet halvår af 2017 og første halvår 2018.
Materialerne skal anvendes både til drøftelser med eksterne parter og internt i
Vækstforum og Regionsråd.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 1.000.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i 2017 til
analyser som grundlag for ReVUS 2019-2022.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
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6. Annoncering efter ansøgninger inden for
innovation med fokus på deleøkonomi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3246776

Resume
Som led i implementeringen af Investeringsplan 2017-2018 forelægges
annonceringen efter ansøgninger til ”Innovationsforløb med fokus på
deleøkonomi for små- og mellemstore virksomheder” til godkendelse.
Sagsfremstilling
I Region Sjælland er andelen af vækstvirksomheder mindre end på landsplan1.
Desuden har der de senere år været et fald i innovative virksomheder, der
introducerer nye produkter og ydelser2. Med denne annoncering efterspørges
en konkret indsats, der kan understøtte, at flere små og mellemstore
virksomheder i Region Sjælland udvikler nye produkter og løsninger og øger
deres innovation med henblik på at styrke produktivitet og jobskabelse.
Deleøkonomiske koncepter kan indgå som et element i indsatsen.
Region Sjælland har i foråret afholdt en idékonkurrence for at få gode ideer til,
hvordan virksomheder i Regionen kan komme til at dele flere af deres
uudnyttede ressourcer med hinanden. De indkomne idéforslag har givet
inspiration til udformningen af annonceringen.
Forventninger til indsatsens effekter er: 1) Virksomheders vækst og
konkurrenceevne forøges og 2) Antallet af virksomheder, hvor der er fokus på
deleøkonomiske koncepter, produkter, løsninger og tjenesteydelser, forøges.
Når indsatsen igangsættes forventes op til 40 små- og mellemstore
virksomheder på tværs af brancher at få tilbudt et innovationsforløb, hvor de
med inddragelse af vidensinstitutioner og testmiljøer får mulighed for at
udvikle nye produkter, løsninger og tjenesteydelser og desuden adgang til test
og afprøvning hos brugere af løsningerne.
Indsatsen forventes at blive varetaget af en projektoperatør, der har erfaring
med at organisere samarbejder med fokus på innovation mellem virksomheder
og vidensinstitutioner.
Der gives tilskud til at gennemføre følgende aktiviteter:




1
2

Identificere behov og markedspotentialer for løsninger, produkter eller
tjenesteydelser, der kan skabe innovation ved brug af deleøkonomi.
Inddrage små- og mellemstore virksomheder til udvikling af nye
produkter, løsninger eller tjenesteydelser inden for deleøkonomien.
Udvikle og etablere innovationssamarbejder og netværk mellem
SMV’er på tværs af brancher og sammen med vidensinstitutioner.

Vækstlagsanalyse 2016.
Redegørelse om Regional Vækst og Konkurrenceevne, Erhvervsstyrelsen 2016.
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Gennemføre innovationssamarbejder bestående af op til 3 SMV’er
sammen med vidensinsitutioner.
Test og afprøvning af koncepter, løsninger, produkter og
tjenesteydelser hos målgrupper.

Vækstforum Sjælland har afsat i alt 2 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til aktiviteten. Der er reserveret EU-midler på op til
10 mio. kr. fra EU’s Regionalfond.
Annonceringsmaterialet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at igangsættelsen af annonceringen
“Innovationsforløb med fokus på deleøkonomi for små- og mellemstore
virksomheder” godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 6:
- Annonceringsmateriale
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7. Opfølgning og fremdrift på projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3197191

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 for fremdriften på de 45 igangværende indsatser, som
er tiltrådt af Vækstforum. Resultatet er overvejende positivt, dog har 10
projekter en karakter, hvor det er nødvendigt, at der justeres i disse. Et
projekt er rødt og behandles særskilt i sag nr. 10.
Sagsfremstilling
Vækstforums fokus på at understøtte den regionale vækst- og beskæftigelse
foregår bl.a. via de regionale investeringer, der løbende foretages i regi af Den
regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).
De enkelte projekter fremsender halvårligt en statusrapportering til Region
Sjælland. Med denne sag er vedlagt en opdateret status på samtlige
igangværende projekter, som er tiltrådt af Vækstforum. Det er projektholderne
selv, der fremsender statusrapporterne, som ligger til grund for sagen.
Statusrapporterne er fremsendt af projekterne ultimo marts 2017.
I den vedlagte status er der taget stilling til, hvordan evt. problemstillinger er,
eller vil blive adresseret for at sikre, at projekterne kommer tilbage på ret kurs
eller lukkes. Ved projekter finansieret af EU-midler fra Erhvervsstyrelsen vil
eventuelle sanktioner, regulering af EU-bevilling og øvrige tilpasninger skulle
godkendes i Erhvervsstyrelsen i henhold til gældende regler.
Af projektoversigten fremgår det, at der er 34 projekter, der er på sporet
(grønne), 10 som vurderes at have vanskelighed ved at nå i mål som planlagt
og derfor kræver yderligere administrativ opfølgning (gule), og 1 der er kritisk
og kræver selvstændig politisk stillingtagen (rødt). Af oversigten fremgår det
også, at fire projekter har skiftet fra gul/rød til grøn.
Nedenfor angives de 11 projekter (10 gule og 1 rødt), som afviger fra de
planlagte aktivitets- og resultatmål. Projekterne er anført med titel samt, hvem
der har det juridiske ansvar. I parentes er angivet startår. I teksten fremgår
først den aktuelle status for projektets fremdrift og dernæst, hvilke
handlingsrettede initiativer som foretages administrativt med henblik på, at
projektet fremover leverer tilfredsstillende resultater.
De gule projekter er:
 Et Nationalt Symbiosecenter - forankret i Region Sjælland. Tilskud
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, ved Kalundborg
Kommune (2014).
Bemærkninger: Projektet består foruden af
symbiosesekretariatet af en række delprojekter, som blev forelagt
Vækstforum 19. maj 2016 (i en revideret version). Projektet har
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medio april 2017 fortsat efterslæb på flere måltal samt
realiserede effekter.
Hvis ikke det lykkes centret i overensstemmelse med bevillingen
at igangsætte flere underprojekter, vil bevillingen blive
nedjusteret. Det afgøres ved næste statusrapport, der forelægges
administrationen senest d. 21. september 2017.


Rest til ressource (delprojekt under ”Nationalt symbiosecenter”)
Regionalfondsprojekt ved Kalundborg Kommune (2016).
Bemærkninger: Projektet har rapporteret et efterslæb for både
aktiviteter og resultater. Der er endnu ingen af de planlagte 31
virksomheder, som har fået udarbejdet tekniske
udviklingsplaner, dog er der aktuelt 23 virksomheder, som
indgår i konsulentrådgivningsforløb, som forventes at lede frem
til tekniske udviklingsplaner. Samtidig udestår 27 virksomhedsog symbioseforretningsmodeller, som er forsinket pga. de endnu
ikke gennemførte teknisk udviklingsplaner. Efterslæb på 31
tekniske udviklingsplaner og 27 symbioseforretningsmodeller
forudsættes indhentet i kommende perioder.
Såfremt måltal ikke nås inden næste afrapportering, vil der ske
en nedskalering af projektbudgettet svarende til et revideret
måltal. Projektet følges tæt af administrationen og
Erhvervsstyrelsen.



GREAT - Green Region for Electrification and Alternative Fuels for
Transport. Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler ved
Region Sjælland / Region Skåne (2016).
Bemærkninger: Projektet er bagud i forhold til den samlede tidsplan på
igangsætning af planlagte aktiviteter. Det skyldes, at leverandøren af de
planlagte gasstationer endnu ikke har besluttet sig for gasstationernes
geografiske beliggenhed. Etableringen af gasstationerne forventes
igangsat næste år, og projektet forventes at kunne gennemføres inden
for projektperioden.
Region Sjælland anmoder på den baggrund Region Skåne om at få
udarbejdet en ny tidsplan.



Biopro DE/DK. Tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler,
ved CAPNOVA A/S (2016).
Bemærkninger: Bevilling er givet til medfinansiering af et EU
interreg-projekt. I efteråret 2016 fik Capnova indikationer fra det
danske interreg-sekretariat i Kruså om, at projektet ikke var
programkonformt, og derfor måtte forventes at blive afvist på
overvågningsudvalgets møde i december 2016. Derfor trak
Capnova med Region Sjællands velsignelse projektansøgningen.
Efterfølgende har Region Sjælland investeret administrative
midler i at sikre, at Capnova kunne udarbejde en
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projektansøgning, der overholder interreg-programmets
retningslinjer. Det er Capnovas vurdering, at de virksomheder,
der har givet tilsagn til at deltage i projektet, ikke kan holde til en
yderligere udsættelse


Regionale udviklingsbehov i samspil (RUBIS). Tilskud ved de
regionale erhvervsudviklingsmidler, ved VEU Center Vestsjælland
(2016).
Bemærkninger: Projektet har i projektperioden oplevet ændrede
forudsætninger for projektets gennemførelse. Projektet har lagt
op til at inddrage lokale branche- og fagorganisationer. Dette
vurderer projektet ikke er muligt.
Administrationen stiller nu krav om, at projektet finder andre
eksisterende virksomhedsnetværk som erstatning for brancheog fagorganisationer, så projektets resultater fortsat kan nås.



Scale Up Denmark. Regionalfondsprojekt, ved Region Midtjylland i
samarbejde med CAPNOVA A/S (2016).
Bemærkninger: Projektet har etableret 1 træningscenter. Etablering
af det andet center som var planlagt til at blive oprettet i perioden 1.
marts – 31. august 2017 forventes udskudt til perioden 1. september
2017 – 28. februar 2018. Projektet har været nødsaget til at gennemføre
et EU-udbud i relation til aktøropgaven for accelerationsmiljøet.
Udbuddet har været mere tidskrævende end forventet. Dette har bl.a.
haft afsmittende virkning på etablering af det første accelerationsmiljø
og helt konkret betydet, at der kun er udvalgt 4 deltagere mod forventet
7 vækstvirksomheder til træningsforløbene, hvilket dog forventes
indhentet i de kommende perioder, da man har øget bemandingen hos
projektholder. Det samme gælder for rekrutteringen af potentielle
internationale vækstvirksomheder, som på afrapporteringstidspunktet
endnu ikke var påbegyndt.
Administrationen følger projektet tæt, idet det forudsættes, at de
vigende realiserede måltal i relation til måltal iflg. ansøgning
forventes indhentet i løbet af 1-2 perioder.



Zealand Global. Regionalfondsprojekt, ved Væksthus Sjælland (2015).
Bemærkninger: Projektet har oplevet, at de deltagende virksomheder
"glider" ud af påbegyndte forløb bl.a. med baggrund i den daglige drift,
hvor de har svært ved at friholde forskellige (hele) kursusdage. Dette
har ført til en aktivitetsomlægning. Effekten af omlægningen kan
endnu ikke måles (afventer ny statusrapport). Derudover har projektet
efterkommet administrationens krav om særlig opfølgning overfor de
(40) virksomheder/deltagere, som deltog i de oprindelige aktiviteter
før omlægning.
Da administrationen er usikker på, om tilpasningerne af aktiviteterne
får tilstrækkelig effekt, er projektet pålagt at indsende ekstra
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afrapportering pr. 31. maj 2017 (mod normalt 31. august 2017), idet
effekterne først forventes at kunne måles på dette tidspunkt.
Administrationen vil særligt sætte fokus på, om projektaktiviteterne
leder frem til, at flere SMV’er bliver vækstvirksomheder, idet dette er
projektets kernefokus.


CPH Food. Regionalfondsprojekt, ved DTU (2016)
Bemærkninger: Projektet har ikke opnået de planlagte måltal.
Endnu ikke indfriede måltal tillægges den resterende del af
projektperioden. Projektet har dog optimeret indsatsen og
samarbejdet med CAPNOVA (vedr. identifikation og match af
virksomheder). Der er indhentet yderligere oplysninger om
overholdelse af antal virksomheder fra den resterende del af
Greater Copenhagen (Region Hovedstaden), hvor der maksimalt
må deltage 20% af alle deltagende virksomheder. Andelen af
virksomheder fra Region Hovedstaden er aktuelt noget højere.
Administrationen følger projektet tæt. Administrationen vil
således gøre projektledelsen opmærksom på, at de i
overensstemmelse med reglerne skal sikre andelen af
virksomheder fra Region Sjælland. Desuden vil projektledelsen
blive bedt om at udarbejde en handlingsplan for, hvordan de har
tænkt sig at gøre det. Handlingsplanen skal ligge klar inden
sommerferien.



Uddannelsesvejen til vækst. Socialfondsprojekt ved Selandia (2016)
Bemærkninger: Projektet er igangsat og organiseret med 8
uddannelsesinstitutioner. Ud af 17 kommuner er 12 kommuner
repræsenteret via jobcenter/arbejdsmarkedskontor. 2 kommuner
er "på vej ind", mens 3 kommuner (Greve, Solrød og
Vordingborg) har valgt ikke at deltage i projektet. Indsatsen ift.
antal deltagere har været vanskelig bl.a. på grund af faldende
ledighedstal, flere andre tilbud til målgruppen og
ressourcemangel hos projektpartnere. Jobcentrene har indsendt
mangelfuld dokumentation på deltagere i projektet, som derfor
ikke kan tælle med i projektet pt. Projektholder er derfor i gang
med at indhente fyldestgørende dokumentation og det betyder at
antallet af deltagere, som kan tælle med i opgørelserne vil stige.
Administrationen har anmodet projektledelsen om at vurdere
muligheden for at udvide rekrutteringsgrundlaget til at omfatte
hele Greater Copenhagen geografien. Projektet planlægger i den
forbindelse møde med det kommunale ”jobforum”. Desuden har
deltagelsen være drøftet i den regionale ”Quickstart-indsats”,
hvor man har tilkendegivet, at man vil bakke aktivt op om
projektet.



Vækstløft for små- og mellemstore produktionsvirksomheder.
Regionalfondsprojekt, ved Erhvervsstyrelsen (udøvende aktør:
Væksthus Midtjylland).

- 17 -

Bemærkninger: Projektet er nationalt med deltagelse af landets
øvrige regioner. Projektet er blevet nedskalleret, idet antallet af
virksomheder i målgruppen har været overvurderet på
igangsætningstidspunktet. Reduktionen svarer til ca. 50% både,
hvad angår antal deltagende virksomheder samt budget.
Det forventes, at Region Sjælland får ca. 1,4 mio. kr. tilbage fra
det oprindelige tilskud på 3 mio. kr. Administrationen deltager i
en centralt nedsat følgegruppe.
Det røde projekt er:


Sjællands signaturoplevelser. Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved Dansk Kyst- og Naturturisme. Sagen
behandles særskilt i sag nr. 10.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Projektstatus - Regionale Erhvervsudviklingsmidler (REM)
- Projektstatus - EU Strukturfondsmidler
- Kriterier for trafiklysfarver
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8. Opfølgning og fremdrift på 'Sjællands
Signaturoplevelser'
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3248453

Resume
Dansk Kyst og Naturturisme, Partnerskab for Østersøturisme, har fået en
bevilling på 1,1 mio. kr. til indsatsen ’Sjællands Signaturoplevelser’. Det
fremgår af den seneste statusrapport, at Visit Møn og Sydsjælland har valgt
at udtræde som konsortiepartner i indsatsen. Partnerskab fra
Østersøturisme har derfor en mundtlig tilkendegivelse fra en ny partner, der
kan indtræde i stedet. Der skal tages stilling til, hvilke konsekvenser det skal
have for indsatsen. Nedenfor gives en status på fremdriften for indsatsen, der
har fået rød status i sag nr. 7.
Sagsfremstilling
Dansk Kyst og Naturturisme, Partnerskab for Østersøturisme, fik i maj 2016
tilsagn om 1.100.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til indsatsen
”Sjællands Signaturoplevelser”. Indsatsens formål er at skærpe kvaliteten af
turismetilbud og indsatser i kystområder samt at tiltrække flere turister og
skabe større omsætning i turismebranchen.
Bag indsatsen er et konsortium, der foruden hovedansøgeren, består af Visit
Odsherred/Geopark Odsherred, Visit Vestsjælland og Visit Møn og
Sydsjælland. Alle fire partnere bidrager med en medfinansiering på 468.000
kr. (heraf 300.000 kr. i kontant medfinansiering og 168.000 kr. i form af
timefinansiering). Vækstforums støttebeløb udgør derfor 37% af indsatsens
samlede budget på 2.972.000 kr.
Status på udvikling af ’Sjællands Signaturoplevelser’
Indsatsens tidsperiode er 1. september 2016 – 31. december 2017. Indsatsen
har fokus på at udvikle tre signaturoplevelser igennem værdikædesamarbejder
mellem turismeorganisationer og erhvervsliv i tre destinationer: Odsherred,
Vestsjælland og Sydsjælland-Møn.
D. 7. april 2017 har Østersøpartnerskabet gjort opmærksom på, at Visit Møn
og Sydsjælland har trukket sig som konsortiepartner i indsatsens nuværende
form. Østersøpartnerskabet ønsker derfor at indgå et samarbejde med Museet
Sydøstdanmark om at etablere en ny signaturoplevelse, ”SOULLAND” med
fokus på det brand, der er opbygget på Møn omkring vandreruten Kamønoen.
Østersøpartnerskabet har tilkendegivet, at de kan opnå samme projekteffekter
med den nye partner, men at det kræver et halvt års forlængelse af projektet.
Aktiviteterne forløber planmæssigt i de andre to signaturoplevelser.
Der er ikke udbetalt midler til projektet.
Administrationens vurdering
Der tegner sig således to muligheder:
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1) Hovedansøger får senest d. 1. juni 2017 en skriftlig tilkendegivelse fra
Museet Sydøstdanmark. De justerer tidsplan og aktiviteter og
fastholder effekterne.
2) Hovedansøger får ikke en ny konsortiepartner og fortsætter med de to
nuværende konsortiepartnere og et reduceret bevillingsgrundlag.
I fald Østersøpartnerskabet som hovedansøger kan finde en ny
konsortiepartner, vil administrationen sikre, at projektets opstillede effektmål
kan indfris.
Kan Østersøpartnerskabet ikke finde en ny projektpartner, foreslås det, at
administrationen får bemyndigelse til at reducere projektbevillingen og
godkende en ny effektkæde.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at administrationen bemyndiges til at
godkende eventuelle justeringer i projektøkonomi, effektkæder og tidsplan,
herunder en projektforlængelse på et halvt år til at udvikle den nye
destination.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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9. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3245666

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 2017 og 2018
Danske kroner Regionale
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervserhvervsRegionalfonden Socialfonden
udviklingsmidler
udviklingsmidler 2014-2020
2014-2020
2017
2018
Budgetramme
70.000.000
70.000.000
245.003.715
253.530.529
(inkl.
øremærkede
midler)
Tilbageløb
Ekstra
bevilling fra
Regionsrådet
Hidtidige
26.198.262
3.500.000
67.736.137
80.345.659
bevillinger
Øremærkede
4.500.000
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
2.016.350
0
2.419.301
mødet 24. maj
2017
Reserverede
15.000.000
25.813.890** 22.500.000#
midler
Ikke
disponeret

33.285.388

51.500.000

151.453.688

I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af EU-rammen (+ ca.
30 mio. kr.), dog afhængig af fremdrift, måltal i aktiviteterne pr. fond.
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148.265.569

** Under Regionalfonden er der reserveret 25.813.890,- mio. kr. vedrørende
afviklet annoncering for Energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV’er
samt Styrket innovation i SMV´er.
# De anførte reserverede 22.500.000,- mio. kr. under Socialfonden vedrører
afviklet annoncering i relation til Social Inklusion.
Reservationerne under begge fonde vil danne grundlag for egentlige Regionalog Socialfondsansøgninger, jfr. sagen vedrørende ”Administrativ screening ved
3 annonceringer”.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 og 2018.
Regionsrådet har afsat i alt 70.000.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2017.
Der er hidtil bevilget 26.198.262 kr. Regionsrådet har på budget 2017 afsat
4.500.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til Greater Copenhagensamarbejdet.
Regionsrådet vedtager budget for 2018 i efteråret. Beløbet 70.000.000 kr. i
oversigten er derfor med forbehold for budget 2018. Der er hidtil bevilget
3.500.000 kr.
Der indstilles i alt 2.016.350 kr. af 2017-midlerne på dette møde. Der indstilles
ikke 2018-midler på dette møde.
I Regionsrådets budget 2017 er der afsat 2 mio. kr. til sundhedsinnovation.
Midlerne fremgår ikke af økonomioversigten. De 2 mio. kr. fra
erhvervsudviklingsmidlerne prioriteres administrativt af styregruppen for
innovation 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/Innovation/Strategiorganisation-ogfinansiering/Documents/Strategi%20for%20sundhedsinnovation_2013.pdf
I Investeringsplan 2017-2018 er der afsat midler til annonceringer. Midlerne
bevilges først, når annonceringen er foretaget, og fremgår derfor ikke af
økonomioversigten.
Hermed er der 33.285.388 kr. af 2017-midlerne, som ikke er disponeret eller
reserveret, og der er 51.500.000 kr. af 2018-midlerne, som ikke er disponeret
eller reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 1 ny ansøgning om tilskud fra Socialfonden.
Endvidere 1 vedrørende Regionalfonden, jfr. sag GedserGingo.com, som
indstilles til afslag og derfor ikke er medtaget i ovenstående økonomioversigt.
Finansielle instrumenter under strukturfondene
Vækstforum besluttede 2. september 2015 at reservere 50 mio. kr. af
strukturfondsmidlerne (40 mio. kr. EU regionalfondsmidler og 10 mio. kr. EU
socialfondsmidler) til anvendelse af finansielle instrumenter.
Administrationen har arbejdet for at finde en løsning sammen med andre
regioner. Erhvervsstyrelsen har bl.a. med henvisning til eftersynet af
erhvervsfremmesystemet meddelt Overvågningsudvalget for strukturfondene,
at der ikke er opbakning til at anvende finansielle instrumenter, og at
muligheden ikke vil blive benyttet i indeværende strukturfondsperiode. Det
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betyder, at reservationen af midler er annulleret i ovenstående
økonomioversigt, og midlerne overgår til andre formål under ReVUS og
investeringsplanerne.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det reserverede beløb til finansielle instrumenter under
strukturfondene annulleres.
2. Økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 9:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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10. Tilskud til Greater Copenhagen Academy
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3247774

Resume
Væksthus Sjælland søger om tilskud til udvikling og etablering af Greater
Copenhagen Academy i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017,
hvorefter det overgår til ordinær drift i Væksthus Hovedstaden og Væksthus
Sjælland. Greater Copenhagen Academy skal samle og professionalisere
erhvervsfremmeaktørerne på Sjælland, ligesom der også arbejdes på at
inddrage Region Skåne. Der søges om et tilskud på 216.350 kr. fra
Vækstforum Sjælland.
Sagsfremstilling
Indstilles projektet til tilskud: Ja
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Væksthus Sjælland
Projektets navn: Greater Copenhagen Academy
Projektperiode:1.1.2017-31.12.2017
Formål, målgruppe og partnere
Greater Copenhagen Academy er et samarbejde mellem Væksthus
Hovedstaden og Væksthus Sjælland og har til formål at samle aktører i den
lokale og specialiserede erhvervsservice i metropolregionen med henblik på at
udvikle og koordinere kompetenceudvikling af offentlige medarbejdere med
virksomhedskontakt. Der arbejdes desuden på at inddrage
erhvervsfremmeaktører fra den skånske side.
Forventede resultater og effekter
Der planlægges afholdt 6 arrangementer med fokus på faglige temaer og
netværk for ca. 400 deltagere i alt. Dertil kommer 1 årlig Greater Day
konference for ca. 200 deltagere. Arrangementerne er uden deltagerbetaling.
Derudover afholdes der uddannelsesforløb med eksamen for ca. 100 deltagere
i perioden samt skræddersyede forløb for ca. 50 deltagere i perioden.
Forløbene er deltagerbetalt.
I projektperioden gennemføres:




Research af trends og tendenser i forhold til at udvikle koncept for de
enkelte arrangementer. Heriblandt identificering af oplægsholdere,
undervisere og facilitatorer, konceptudvikling af indhold mm.
Etablering af et blivende Greater Copenhagen Academy: Aktiviteten
danner strategiske partnerskaber og skaber sammenhængskraft med
henblik på etablering af et blivende Greater Copenhagen Academy.
Konceptudvikling og etablering af hjemmeside www.greatercphacademy.dk.
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Vækstoverblik 2.0: Aktiviteten leverer en opdatering og servicering af
Vækstoverblik.dk, så den omfatter både Region Sjælland og Region
Hovedstaden.

Ansøgningen er vedlagt.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering

Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent

216.350 kr.

6,4%

0
642.700 kr (Region
Hovedstaden)
150.000 kr. (Væksthus
Hovedstaden/Sjælland)
2.356.400 kr.
(deltagermedfinansiering)
3.365.450

93,6%

100%

Region Hovedstaden og Region Sjælland har aftalt en fordelingsnøgle efter
befolkningstal. Derfor er der forskel på beløbene i ansøgningen og i
sagsfremstillingen. Der er opbakning til ansøgningen fra K17
(kommunaldirektørkredsen i de sjællandske kommuner. Region Hovedstaden
forventes at bevilge 642.700 kr. til indsatsen, som dog afventer nogle
afklarende spørgsmål fra K29 (kommunaldirektørkredsen i Hovedstaden).
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det er administrationens vurdering, at Greater Copenhagen Academy kan
bidrage til en stærkere sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategier og
politiske tiltag, der gør det muligt at øge effekten af udviklingstiltag i
Metropolregionen. Det er desuden et godt signal ift. Greater Copenhagens
målsætning om at samordne erhvervsfremmeaktørerne, ligesom det er i
overensstemmelse med anbefalingerne i regeringens eftersyn af
erhvervsfremmeområdet.
Det er dog samtidig administrationens vurdering, at man i Region Sjælland
gennem Vækstaftale +1 allerede har understøttet udviklingen af konceptet,
som ligger til grund for Greater Copenhagen Academy. Eksempelvis var
udviklingen af vækstoverblik en del af Vækstaftale +1. Region Hovedstaden vil
derfor afholde hele udgiften til denne del mhp. at udvide den sjællandske side
til også at omfatte Region Hovedstaden.
Endelig er det administrationens vurdering, at Greater Copenhagen Academy
fra 2018 bør være en del af væksthusenes ordinære knudepunktsfunktion.
Formålet med knudepunktsfunktionen er netop at skabe et sammenhængende
rådgivningssystem og initiere samarbejde mellem aktørerne og gennemføre
fælles initiativer, som styrker vækstkulturen og væksten hos virksomhederne.
Udgifterne til indsatsen skal fra 2018 derfor afholdes af væksthusene.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 216.350 kr. til Væksthus Sjælland til at gennemføre projektet
Greater Copenhagen Academy. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at
Region Hovedstaden bevilger midler til projektet. Midlerne afholdes af
restancemidler for 2017.
Sagen af gøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 10:
- Ansøgning: Greater Copenhagen Academy
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11. GedserGinkgo.com
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3249364

Resume
Firmaet GedserGinkgo.com ansøger om tilskud fra Regionalfonden til
projektet: GedserGinko.com. Ansøgningen vedrører tilskud til lab-tests af
egen-fremstillede Ginkgo-produkter, ombygning af stald til produktion og
museumsvirksomhed samt anlæg af generhvervet mark til dyrkning af
sæbeurt og ginkgo. Ansøgningen kan ikke imødekommes, idet aktiviteterne
ligger udenfor Regionalfondsprogrammets støttemuligheder.
Sagsfremstilling
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Gahrgalleri.dk ved Gitte Ahrenkiel, Gedser
Projektets navn: GedserGinkgo.com
Projektperiode: 3. april 2017 – 2. april 2018
Samlet budget: 100.000,- kr.
Formål, målgruppe og partnere
Projektet omfatter en Lab-test af egne fremstillede Ginkgo produkter, som er
nødvendig, før en EU-produkt godkendelse kan foreligge, og produkterne kan
markedsføres. Derudover søges om midler til ombygning af stald til
produktion og museumsvirksomhed samt anlæg af generhvervet mark til
dyrkning af sæbeurt og ginkgo.
Samlet set har projektet til formål at promovere Sydfalsters unikke natur og
innovative potentiale inden for iværksætteri og turisme. Af
samarbejdspartnere nævnes turistkontoret i Gedser, den lokale Brugs og Hotel
Falster.
Forventede resultater og effekter
Ansøgningen har ikke udarbejdet et effektkædeskema.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Regionalfondsansøgningen ligger uden for Investeringsplan 2017-2018
berammede annonceringer og er modtaget via Erhvervsstyrelsens åbne adgang
for indsendelse af ansøgninger til de enkelte Vækstfora.
Projektet er ansøgt under Regionalfondens akse 1 indsats:
Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner”.
Aktiviteterne, som der søges støtte om i vedlagte ansøgning, er ikke
støtteberettigede og programkonforme.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Administrationen indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der
meddeles afslag til firmaet GedserGinko.com vedrørende projektet
GedserGinko.Com, idet det ansøgte EU-tilskud til aktiviteter under akse 1
indsatsen i Regionalfondsprogrammet, ikke er støtteberettigede og
programkonforme.
Sagen afgøres af Vækstforum og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Ansøgning - Regionalfonden - GedserGinkgo.com
- Administrationens svar af 20. februar 2017 til ansøger
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12. Medlemsbidrag til Cluster Excellence
Denmark
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3252751

Resume
Som en del af den danske klyngestrategi: "Strategi for samarbejde om
Danmarks klynge- og netværksindsats" blev der i 2014 oprettet en fælles
supportfunktion, Cluster Excellence Denmark, som for en 3-årig periode
skulle yde støtte til danske klyngeorganisationer. Supportfunktionen har
været samfinansieret af Ministeriet for Forskning og Uddannelse og de fem
regioner, samt Bornholm efter en aftalt fordelingsnøgle. Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte har lagt op til en kontraktforlængelse på
to år (2017-2019), hvilket vil betyde en samlet medfinansiering fra Region
Sjælland på 800.000 kr.
Sagsfremstilling
Stærke klynger er vigtige i forhold til at hjælpe virksomheder med at skabe
innovation og kommercielle succeser og i sidste ende skabe øget vækst og
beskæftigelse i Danmark.
Cluster Excellence Denmark (CED) blev etableret i august 2014. Region
Sjælland har været partner i samarbejdet og bidraget med 400.000 kr. årligt
til finansiering af funktionen.
Da den nuværende kontrakt mellem Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte og CED udløber i september 2017, har styrelsen bedt
regionerne om at tage stilling til, hvorvidt man ønsker at forlænge kontrakten
med CED med to år på samme finansielle vilkår som hidtil.
Projektoplysninger
Ansøgers navn: Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Projektets navn: Cluster Excellence Denmark
Projektperiode: september 2017 - september 2019.
Formål, målgruppe og partnere
CEDs overordnede formål er, at understøtte og udvikle klyngeorganisationer
til at blive mere professionelle, så de kan blive bedre til at hjælpe
virksomhederne med at skabe vækst. Det sker primært gennem følgende
aktiviteter:






Videnindsamling, analyser og certificering af klynger.
Videnformidling til klyngerne, samarbejde med andre innovations- og
erhvervsfremmeaktører, samarbejde med internationale aktører.
Markedsføring af danske klynger, én fælles indgang til danske klynger
og netværk – både i Danmark og internationalt.
Sparringpartner overfor den nationale indsats for klyngeudvikling.
Skræddersyede initiativer til danske klynger og netværk, der tager
udgangspunkt i klyngernes behov som f.eks. udvikling af fælles itværktøjer.
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CEDs styregruppe er de fem regioner samt Styrelsen for Institutioner og
Uddannelsesstøtte. Disse aktører finansierer i fællesskab samarbejdet. Den
hidtidige fordelingsnøgle har i den forgangne periode været, at
Uddannelsesministeriet bidrager med i alt 2,65 mio. kr. årligt, Midtjylland,
Syddanmark og Hovedstaden 500.000 kr. Sjælland og Nordjylland 400.000
kr. Bornholm 50.000 kr.
Bornholm har meddelt, at de ikke længere ønsker at være medlem af CED. De
øvrige regioners finansiering forventes at være uændret.
Resultater i perioden 2014-2017
En opgørelse fra CED viser, at siden 2014 har 23 klyngedeltagere fra Region
Sjælland deltaget i CEDs aktiviteter, og i regi af Vækstaftalerne har tre klynger
modtaget sparring før og efter deres bronzecertificering.
Forventede resultater og effekter
Udover de nationale aktiviteter, som er beskrevet ovenfor, foreslås det, at der i
de kommende to år gennemføres en række aktiviteter direkte målrettet Region
Sjælland. Det drejer sig især om aktiviteter, som skal sikre, at viden fra de
nationale klynger kommer meget stærkere i spil hos virksomheder i Region
Sjællands geografi. Det bør være på områder, hvor der er særlige
vækstpotentialer i Region Sjælland, som kan drage nytte af de nationale
klyngers viden, eller hvor en regional specialisering kan styrkes ved at anvende
CED’s redskaber systematisk.
Effektkæden er vedlagt.
Projektets finansiering
Ansøgt
beløb i kr.

Støtteprocent

Medfinansiering indstillet via Vækstforum
Sjælland

800.000

8%

Anden medfinansiering fra
Uddannelsesministeriet

5.400.000

54%

Anden medfinansiering fra Region Hovedstaden, 3.800.000
Region Syd, Region Nord og Region Midt

38%

Samlet finansiering

10.000.000

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at de aktiviteter, der er blevet beskrevet, som er
målrettet Region Sjælland, vil sikre, at regionens klynger og specialiseringer,
og dermed også deres medlemsvirksomheder, vil få en effekt af CEDs virke.
Dette er sikret igennem, at halvdelen af Regionens bidrag (400.000 kr.) er
afsat til disse aktiviteter.
Selvom der ikke er en forventning om, at der vil ske yderligere
klyngecertificeringer i Region Sjælland de kommende to år, er CEDs
hovedaktiviteter interessante, idet flere af de større klynger har aktiviteter i
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regionen. Det gælder fx CLEAN og Gate 21. Derudover er det
administrationens vurdering, at en generel styrkelse af de nationale klynger,
som en fortsat finansiering af CED vil medvirke til, også vil komme Region
Sjælland til gavn, da bl.a. meget EU finansiering kræver, at partnerne er
klyngecertificerede.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 800.000 kr. af restancemidlerne i 2017 til en fortsat
finansiering af Cluster Excellence Denmark fra september 2017 til september
2019.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 12:
- Cluster Excellence aktiviteter i Region Sjælland 2017-2019
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13. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116424

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
Status for Scale-up Denmark
Efter et EU-udbud sommeren 2016 blev der indgået kontrakt med operatører
til at drive de 10 Scale-up Denmark-centre for et samlet budget på 160 mio. kr.
I Region Sjælland er der indgået kontrakt med CAPNOVA om at drive
specialiseringen for Bioøkonomi.
Ifølge ansøgningen skulle der pt. være gennemført i alt 41 træningsforløb i hele
Danmark. Da initiativet startede op et par måneder senere end planlagt, er der
endnu ikke fuldført forløb, men 58 virksomheder har indgået kontrakt og er
registreret som optagede i træningsforløb, heraf 5 i Region Sjælland. Hidtil er
der i Scale-up Denmark-regi samlet screenet 726 virksomheder, hvoraf 17 er i
Region Sjælland.
I Region Syddanmark er der gennemført nyt EU-udbud med henblik på at
finde operatører til yderligere to Scale-up Denmark-specialiseringer inden for
henholdsvis oplevelseserhverv og robotteknologi. I Region Sjælland er der
ligeledes lagt op til, at der skal etableres et center mere efter udbud.
Administrationen forventer, at udbuddet gennemføres i efteråret 2017.
For at understøtte den internationale dimension i Scale-up Denmark arbejdes
der på at etablere et internationalt Advisory Board.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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14. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116426
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