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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3429878

Resume
Vækstforums møde starter med et temamøde om Knowledge Hub Zealand.
Her vil formanden for Knowledge Hub Zealand, Per Bennetsen,
administrerende direktør i Region Sjælland, holde et indlæg om status for
Knowledge Hub Zealand og perspektiverne herfor. Endvidere vil Camilla
Wang, rektor for Absalon, fortælle om diplomingeniøruddannelsen.
Mødet holdes i Regionshuset, Sorø. Tidsplanen er:
14.00 - 14.30 Formøder
14.30 - 15.15 Temamøde
15.15 - 17.00 Møde i Vækstforum
17.00 - ? Middag
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 1
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Proces for nedsættelse af nyt Vækstforum
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3411429

Resume
Der skal nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021. Der gives med
denne sag et overblik over processen for etablering af det ny Vækstforum.
Sagsfremstilling
I forlængelse af kommunal- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017, skal
der nedsættes et nyt Vækstforum for perioden 2018-2021. Processen
vedrørende udpegning af medlemmer til nyt Vækstforum igangsættes hurtigst
muligt. Den forventes gennemført første kvartal 2018. Der tages højde for
følgende:
Vækstforum nedsættes af Regionsrådet og består af 21 medlemmer med
følgende sammensætning (jf. Lov om erhvervsfremme):






3 medlemmer udpeget af Regionsrådet
6 medlemmer udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelserne i
regionen, minimum 1 af medlemmerne skal repræsentere
yderområderne
6 medlemmer fra erhvervslivet efter indstilling fra
erhvervsorganisationer udvalgt af Regionsrådet
3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutionerne udpeges på
Regionsrådets initiativ
3 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og
lønmodtagere, hvoraf 1 medlem udpeges efter indstilling fra
arbejdsgiverorganisationer og 2 medlemmer udpeges efter indstilling
fra lønmodtagerorganisationer

Det forventes, at Regionsrådet på deres første møde i januar 2018 beslutter
hvilke organisationer, der skal indstille medlemmer til Vækstforum. Det
forventes, at fristen for indstillingerne er ultimo januar 2018, hvorefter
Regionsrådet ventes at træffe beslutning om udpegning af Vækstforum i
februar 2018. I henhold til ligestillingsloven skal der indstilles både kvinder og
mænd.
Regionsrådets udpegning af Vækstforums formand sker efter inddragelse af
Vækstforums medlemmer. Vedlagt uddybning af udpegningsprocessen.
Mødeplan 2018
Mødeplanen for Vækstforum i 2018, som blev vedtaget på Vækstforums møde
d. 11. september, er vedlagt. Det konstituerende møde for det nye Vækstforum
holdes d. 14. marts 2018 kl. 17-19, hvis udpegningen er gennemført. De nye
medlemmer af Vækstforum vil blive tilbudt et seminar (alle er dog velkomne),
hvor Vækstforums opgaver mm. gennemgås.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev forelagt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 2
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 2:
- Proces for nedsættelse af nyt Vækstforum
- Mødeplan
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3. Anbefalinger til ny regional vækst- og
udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3406590

Resume
Anbefalinger til den kommende ReVUS 2019-22 er i løbet af 2017 blevet
drøftet i Vækstforum og Regionsrådet. Desuden er der afholdt bilaterale
møder med parterne bag Vækstforum. På den baggrund forelægges
anbefalingerne nu til godkendelse med henblik på, at de videregives til det
kommende Vækstforum og Regionsråd.
Sagsfremstilling
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) danner rammen for den
regionale indsats og anvendelsen af regionale midler og EU-midler og er derfor
et centralt redskab for samarbejde og partnerskab i regionen. Der lægges
derfor op til, at ReVUS udarbejdes i tæt dialog og samarbejde mellem
Vækstforums parter, Regionsrådet og andre relevante aktører i og uden for
Region Sjælland.
Vækstforum drøftede ReVUS for 2019-2022 på fællesmøde med Regionsrådet
den 20. marts 2017 og igen på deres døgnseminar den 23. maj 2017.
Drøftelsen udmøntede sig i en række anbefalinger til den kommende ReVUS.
Regionsrådet drøftede ReVUS og anbefalingerne hertil den 22. august 2017.
Vækstforum har behandlet sagen igen den 11. september 2017.
Administrationen har bearbejdet anbefalingerne på baggrund af erfaringer
med den hidtidige indsats inden for den nuværende ReVUS, resultater fra
analyser samt input fra Forberedelsessekretariatet, Væksthus Sjælland,
Copenhagen Capacity m.fl. samt gennem dialog med parterne bag
Vækstforum. Desuden ligger Region Sjællands budgetaftale samt
Vækstpartnerskabsaftalen 2017 mellem Region Sjælland og regeringen til
grund. Anbefalingerne forelægges nu til godkendelse med henblik på at blive
videregivet til det kommende Vækstforum og Regionsråd, som nedsættes efter
kommunal- og regionsrådsvalget.
Anbefalinger
Det anbefales, at indsatsen ligesom i den nuværende ReVUS fortsat skal være
fokuseret og skabe vækst i virksomheder. Ligeledes skal der fortsat satses på få
og større indsatser, dog gerne på tværs af brancher og sektorer. Der skal sikres
gode rammebetingelser for virksomhederne, og kvalificeret arbejdskraft bør
have særligt fokus, ligesom produktivitet og digital infrastruktur har høj
prioritet.
Udviklingen af erhvervsmæssige specialiseringer og vækstpotentialer og
indsatsen som helhed bør ske i stærke og forpligtende partnerskaber. Der skal
være tæt sammenhæng til Greater Copenhagen-samarbejdet med henblik på
fælles initiativer på områder, hvor det giver større effekt.
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Nedenfor er de anbefalinger, som forelægges til godkendelse med henblik på
videregivelse til det nye Vækstforum og Regionsråd. Anbefalingerne uddybes i
vedlagte bilag.


Få og store indsatser: Der er god erfaring med en fokuseret indsats
med det overordnede mål at bidrage til at øge væksten i små såvel som
store virksomheder. Dette fokus videreføres. Desuden er det vigtigt, at
vi i den næste strategiperiode ser effekter i form af kvalificeret
arbejdskraft.



Efterspørgselsorienteret indsats: Den regionale vækstindsats rettes
mod de virksomheder, der “kan og vil”. Indsatsen skal indrettes efter
virksomhedernes efterspørgsel og kan være rettet mod virksomheder
på tværs af brancher.



Vækstområder: I den næste ReVUS-periode udvikles en række
såkaldte vækstområder med kerne i bestemte geografiske dele af
regionen og med forankring i erhvervsmæssige potentialer. Det sker i
partnerskaber bestående af kommuner og region, virksomheder og
vidensinstitutioner mv.



Smart specialisering: Der arbejdes videre med at finde ud af, hvilke
erhvervsmæssige styrker, der er i regionen, og hvor der er et
vækstpotentiale. Der kan være tale om en niche (specialisering) inden
for en branche, men potentialet kan også række på tværs af brancher,
som fx procesindustri.



Store virksomheder som lokomotiv: Store virksomheder kan
understøtte udviklingen i mindre virksomheder ved at gå med i
teknologiudvikling, eksportsamarbejde mv. De små virksomheder får
styrket blandt andet deres vækst og produktudvikling gennem de store
virksomheders efterspørgsel samt “blåstemplet” deres produkt.



Kommuner og region som drivkraft for vækst: Kommunerne og
regionen indkøber for mange milliarder kroner hvert år og har derfor
stor betydning for mange virksomheders omsætning og udvikling.
Effekten kan være endnu større gennem målrettede samarbejder, hvor
de offentlige parter stiller testfaciliteter til rådighed, investerer de
nødvendige ressourcer og bidrager til projektmodning mv.



Pop up-indsatser: Som supplement til store indsatser skal det være
muligt at afprøve et initiativ over en kort periode, for at se om det giver
de ønskede resultater, inden der investeres store penge. Hvis indsatsen
ikke virker, skal den hurtigt kunne lukkes ned. Pop up-indsatser skal
være relativt kortvarige og have et lille budget.



Greater Copenhagen: Greater Copenhagen-samarbejdet vil være en del
af ReVUS. Der er en række udfordringer, der er fælles for Greater
Copenhagen, herunder kvalificeret arbejdskraft og digitalisering.
Konkrete initiativer kan udvikles i Greater Copenhagen for at give
større kritisk masse og synlighed.
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Kvalificeret arbejdskraft - decentrale uddannelser: Virksomheder i de
forskellige dele af regionen skal have adgang til kvalificeret
arbejdskraft, og der skal være en hensigtsmæssig uddannelsesdækning.
Samtidig kan nærheden til et uddannelsessted være med til at øge
motivationen til at tage en uddannelse blandt unge.



Turisme: Der er vækst i dansk turisme og med den nationale
organisering af dansk turisme og den nationale strategi for turisme,
herunder den moderniserede planlov, er der et godt grundlag for vækst
og udvikling i turismeerhvervet. Samarbejdet for at højne kvaliteten af
turismeoplevelserne og kendskabet til sjællandske attraktioner skal
styrkes, så flere turister gæster Region Sjælland.



Internationalisering og eksport: Virksomhederne i Region Sjælland
eksporterer relativt mindre end virksomheder i andre regioner.
Internationalisering og eksport er derfor et vigtigt indsatsområde. Både
eksport og tiltrækning af udenlandske virksomheder bidrager til øget
produktivitet.



Digitalisering: Region Sjælland halter bagefter på effektivt bredbånd og
mobilforbindelser til alle. For at komme stærkt ind i det digitale
samfund og øge produktiviteten er der brug for en målrettet indsats fra
de offentlige parter, uddannelsessektoren, teleindustrien, og
erhvervslivet iøvrigt.



Innovation: Der er færre virksomheder, der har udviklet nye innovative
produkter og processer i Region Sjælland, end der er i resten af landet.
Innovation kan styrkes gennem samarbejde mellem virksomheder, via
offentlig-privat samarbejde og ved udnyttelse af forskning.



Grøn omstilling og cirkulær økonomi: Internationale
klimamålsætninger er et rammevilkår, som virksomheder og
myndigheder er nødt til at indrette sig efter. Øget ressourceeffektivitet
er med til at produktivitet og konkurrenceevne. Der er flere regionale
styrkepositioner på feltet, bl.a. biogas og industriel symbiose mv., som
kan videreudvikles.



Infrastruktur: Både trafikal og digital infrastruktur er væsentlige
rammevilkår for virksomheder og borgere. God trafikal infrastruktur
og kollektiv trafik er afgørende for at sikre et fortsat mobilt
arbejdsmarked. Samtidig er en god trafikal infrastruktur væsentlig for
at kunne fastholde og tiltrække virksomheder til regionen.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at anbefalinger til ReVUS 2019-22
godkendes med henblik på at blive videregivet til det nye Vækstforum og
Regionsråd, som nedsættes efter kommunal- og regionsrådsvalget.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.

-9-

Indstilling tiltrådt, idet det bemærkes, at der skal rettes en særlig
opmærksomhed mod pop-up begrebet således, at begrebet udfoldes mere i det
videre arbejde med ReVUS.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 3
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 3:
- Uddybning af anbefalinger til ReVUS 2019-22
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4. Strategisk retning for turismen i Region
Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3413032

Resume
Turisme vækster i Danmark og internationalt. Region Sjælland har derfor i
samarbejde med kommuner, destinationsselskaber og turismeerhvervet taget
initiativ til en ny strategisk retning i form af tre nye satsningsområder, der
kan forløse regionens potentiale på turismeområdet. Målet er at skabe flere
arbejdspladser og vækst i turismebranchen.
Sagsfremstilling
Turismen er et af Danmarks store eksporterhverv. Turisternes samlede
forbrug på 97,5 mia. kr. spreder sig over mange typer af varer og services, og er
med til at skabe omsætning og beskæftigelse - også i de erhverv man normalt
ikke forbinder med turisme. På landsbasis er overnatningstallet steget med
4,7%, mens det i Region Sjælland er steget med 6,4%.
Der er enighed blandt kommuner, destinationsselskaber (lokale
visitorganisationer) og erhvervet om, at væksten kan øges yderligere ved en
koordineret satsning på regionens styrkepositioner – lange strande, gamle
godser, fødevarer i verdensklasse og nærheden til København.
Derfor har Region Sjælland siden foråret drevet en indsats for erhverv og
destinationsselskaber for at skabe en fælles retning for turismen, som
aktørerne i regionen kan bakke op om. Forventningen er, at vi med et samlet
og målrettet træk kan øge væksten yderligere. En væsentlig sidegevinst i
udviklingen af Region Sjællands turisme er, at det også skaber en attraktiv,
livlig region for regionens borgere.
I det følgende præsenteres:

1. Arbejdet med en ny fælles retning for turismen i Region Sjælland
2. Forslag til tre strategiske satsningsområder, som retningsgivende
for den kommende ReVUS.
3. Forslag om fortsættelse af den nuværende turismearbejdsgruppe
i et midlertidigt koordineringsforum for turismen i Region
Sjælland.

En ny fælles retning for turismen i Region Sjælland
I april 2017 besluttede Region Sjælland med opbakning fra KKUformandskabet (Kommunernes Kontakt Udvalg) og Erhvervsminister Brian
Mikkelsen at igangsætte et erhvervsdrevet arbejde for at sætte en fælles
retning for turismen i Region Sjælland. Den fælles retning skulle samle de
mange turismeaktører om nogle fælles initiativer og skabe vækst i branchen.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Dansk Erhverv for bordenden,
bestående af repræsentanter fra erhvervs- og brancheorganisationer og
destinationsselskaber. Arbejdsgruppen afleverede den 30. juni 2017 et notat
med fem anbefalinger til en fælles retning for turismen i Region Sjælland.
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De fem anbefalinger går i korte træk ud på, at der hurtigst muligt bliver
udarbejdet et samlet vidensgrundlag og udviklet en ny kernefortælling, der
kan brande regionen udadtil. Samtidig ønskede gruppen et nyt fokus på at
udvikle stærkere destinationer i regionen samt en koordinering af regionens
indsatser, der kan øge kendskabet til regionens destinationer og udvikle
turismeerhvervet.
D. 7. november 2017 afholdt KKU-formandskabet et opfølgende møde med
erhvervsminister Brian Mikkelsen, som gav sin opbakning til den videre
proces. Arbejdsgruppens notat om fælles retning er vedlagt.
Vækstpartnerskabsaftalen
Turisme er ligeledes blevet et af de tre vækstinitiativer i Vækstforum Sjællands
Vækstpartnerskabsaftale med Regeringen for perioden 2017-2018. Det blev
med aftalen besluttet at samarbejde om den fælles retning for turismen i
regionen og skabe flere signaturprojekter i regionen.
Derudover har Vækstforum Sjælland indvilliget i at sikre, at der i kommende
annonceringer sættes fokus på turismeerhvervet, herunder digitalisering og
udvikling af kvalitetsoplevelser. Samtidig sætter Dansk Kyst- og Naturturisme
i projektet ”Danske Turismekompetencer” fokus på udvikling af
virksomhedernes vækst og forretningsudvikling samt digitale kompetencer.
Endelig skal Vækstforum sammen med Visit Denmark udvikle et digitalt
rejsehold, der kan rådgive destinationerne om, hvordan de sikrer den bedste
digitale tilstedeværelse baseret på turisternes behov. Vækstforum Sjælland
bidrager til pilotprojektet med finansiering på op til 500.000 kr.
Greater Copenhagen
Region Sjællands nærhed til København kan udnyttes bedre. København
oplever som andre europæiske hovedstæder et pres på grund af de mange
turister, men har samtidig brug for at udvide værditilbuddet til turisterne, så
de bliver i landet længere. Tilsvarende kan Region Sjællands turismeerhverv
udvide sit værditilbud til turisterne med flere storbyoplevelser.
Greater Copenhagens bestyrelse har derfor vedtaget et ambitionspapir, der har
til hensigt at skabe ”det perfekte match af land og by”, hvor afhængigheden
mellem Hovedstaden og Region Sjælland betones. I dag arbejdes der nogle
steder i Region Sjælland med begrebet ’Copenhagen Coast & Countryside’ – et
smukt og roligt alternativ til Hovedstadens tilbud, som kan nås inden for
halvanden times kørsel. Greater Copenhagens ambitionspapir er vedlagt.
Forslag til tre fremtidige satsningsområder
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger har administrationen anmodet
regionens projektoperatør, Dansk Kyst- og Naturturisme, om at udarbejde et
vidensgrundlag, der skal belyse regionens potentialer på turismeområdet.
Vidensgrundlaget har dannet udgangspunktet for forslaget til de tre
strategiske satsningsområder, som kan indgå i en kommende regional vækstog udviklingsstrategi. Vidensgrundlaget er vedlagt.
Nedenstående tre forslag til indsatser er udpeget med baggrund i henholdsvis
arbejdsgruppens anbefalinger, det fortsatte samarbejde i Greater Copenhagen
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og vidensgrundlaget. Administrationens vurdering er, at forslagene kan
udgøre den strategiske ramme for turismeindsatsen i de kommende år.
1. Digitalisering

Turismebranchen er sammen med detailhandelen den mest
digitaliserede branche. Turismeerhvervet i Region Sjælland har et
behov for at få øget sine digitale kompetencer, så det kan følge med
turisternes anvendelse af digitale platforme, når de rejser. Derfor
bør branchen øge sin digitale synlighed og koble sig på den digitale
udvikling for at skabe større effekt af nationale og internationale
kampagner.
Turismebranchen kan desuden anvende nye deleøkonomiske tiltag – fx
udlejning af private hjem og delebilsordninger – til at tiltrække flere
gæster og en større mobilitet. Det spiller godt ind i de megatrends, der
spores i turismen, som er rettet mod autentiske oplevelser, der spiller
sammen med lokalområdet.
Endelig kan den øgede digitalisering samle data om turisterne, så fremtidig
produktudvikling og kampagneaktivitet kan optimeres.

Der er allerede iværksat en række projekter i regionen, der har til
formål at øge turismeaktørernes digitale kompetencer. Det foreslås
at fortsætte disse og øge indsatsen på området i de kommende år.
2. Udvikling og spredning af kernefortælling
På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger udvikles en ny
kernefortælling for Region Sjælland. Formålet med en kernefortælling er,
at den kan inspirere og samle regionens virksomheder og turismeselskaber
og ad den vej skaber et mere stringent billede af, hvad Region Sjælland
som destination har at byde på.
Arbejdsgruppen for fælles retning arbejder videre med kernefortællingen.
Der er enighed om, at den skal rumme følgende elementer:






Nærheden til København
Kyst og natur
Historie/kultur
Lokale fødevarer

Kernefortællingen skal videreudvikles i dialog med regionens
destinationsselskaber, der opfordres til at anvende den i deres overordnede
markedsføring og i kommunikationen af udvalgte signaturoplevelser, som
er oplevelser eller steder, der kan fungere som særlige fyrtårne for
området.
3. Sammenhængen mellem land og by

Region Sjællands unikke beliggenhed tæt på landets hovedstad er et
helt særligt udgangspunkt, som giver en række fordele.
Beliggenheden giver udenlandske turister mulighed for at besøge
den pulserende storby København, og samtidig opleve den danske
natur i ”Københavns baghave”. Nogle destinationer arbejder allerede
med begrebet ”Copenhagen Coast &Countryside.
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Sammenhængen mellem land og by er ligeledes et fokusområde i det
erhvervspolitiske samarbejde i Greater Copenhagen-regi og derfor
relevante at inddrage i de fremtidige turismeindsatser.
Forslag om nedsættelse af et koordinerende turismeforum
For at sikre en forankring af satsningsområderne, både i
destinationsselskaberne og i erhvervet, foreslår administrationen, at den
nuværende turismearbejdsgruppe fortsætter som et midlertidigt
koordinerende turismeforum af ét års varighed, bestående af Region Sjælland,
(formandskab) samt repræsentanter fra kommuner, erhvervsorganisationer,
destinationsselskaber og erhvervsvirksomheder. Desuden med deltagelse fra
Dansk Kyst- og Naturturisme.
Turismeforummet har til formål at fastholde og udvikle et fælles fokus for
turismeerhvervet og regionens satsningsområder. Forummet skal samtidig
være bindeleddet til regionens øvrige turismesamarbejder på regionalt og
internationalt niveau. Turismeforummet skal ligeledes agere som Region
Sjællands stemme i Greater Copenhagen-samarbejdet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Vækstforum anbefaler de tre strategiske satsningsområder, som
retningsgivende for den kommende ReVUS.
2. Den nuværende arbejdsgruppe fortsætter som et midlertidigt
koordineringsforum i 2018 for turismen i Region Sjælland.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 4
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 4:
- Notat om Fælles Retning
- Greater Copenhagen ambitionspapir 2017
- Vidensgrundlag til en fælles retning for sjællandsturismen
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5. Greater Copenhagen
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3412880

Resume
Greater Copenhagens bestyrelse forventes at tiltræde deres handlingsplan
for 2018 på møde den 6. december 2017. Handlingsplanen forventes i
modsætning til i år (2017) i højere grad at blive fokuseret bl.a. gennem
udpegning af tre større konkrete indsatser – såkaldte signaturprojekter.
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Greater Copenhagen and Skåne Committee skal jf. vedtægterne
årligt vedtage en handlingsplan for Greater Copenhagens arbejde.
Som beskrevet på Vækstforums møde den 11. september 2017 er Greater
Copenhagens handlingsplan en kombination af aktiviteter, der finansieres
gennem det årlige budget på 11 mio. kr. samt fælles aktiviteter, der finansieres
decentralt i de tre regioner og de 79 kommuner, der er medlemmer af Greater
Copenhagen and Skåne Committee.
På Greater Copenhagens bestyrelsesmøde den 20. september 2017 blev det
besluttet at arbejde videre med et ændret set up for handlingsplanen for 2018 i
forhold til tidligere, idet planen skal fokusere indsatsen samt udover at løbe
over 2 år (2018-19) også skal indeholde tre signaturprojekter for perioden.
Formålet med signaturprojekterne er, at de skal adressere væsentlige
udfordringer i Greater Copenhagen, de skal bidrage med løsninger på områder
med stort potentiale for vækst og beskæftigelse samt medvirke til at profilere
GC-samarbejdet.
Det blev på bestyrelsesmødet besluttet, at tre signaturprojekter skal indgå i
handlingsplanen, og at projekterne skal videreudvikles frem til mødet i
komiteen den 6. december. De tre projekter er:
-

-

Grænseløs kollektiv trafik i et integreret arbejdsmarked i Greater
Copenhagen.
Projektet skal medvirke til, at de trafikoperatører der operererer i
Greater Copenhagen etablerer et langsigtet og strategisk samarbejde
om at udrede muligheder for billetkøb og betaling samt fælles
trafikinformationssystem på tværs af regionen. Projektet er en del af et
større interregfinansieret projekt omkring kollektiv trafik i Greater
Copenhagen.
Greater Copenhagen F&U life science centrum.
Projektet skal tiltrække udenlandske talenter og forskere, tiltrække
udenlandske forskningsfaciliteter- og aktiviteter, produktionsfaciliteter
samt markedsføre Greater Copenhagen som central Life Science region
i Europa. Projektet skal føre til en strukturel og dermed permanent
forbedring af Life Science økosystemet i Greater Copenhagen. Projektet
vil bygge ovenpå og væsentligt skalere den igangværende kampagne på
Life Science området.
Greater Copenhagen gigabit – digital playbook
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Projektet skal medvirke til at udbygge den digitale infrastruktur samt
medvirke til virksomhedernes udnyttelse af de digitale muligheder og
styrke de digitale kompetencer hos arbejdsstyrken. Projektet skal ses
som en konkret udmøntning af det digitale charter som bestyrelsen i
Greater Copenhagen forventes at tiltræde den 6. december 2017.
Det er administrationens vurdering, at handlingsplanen er i god
overensstemmelse med Vækstforums tidligere drøftelser om en fokuseret
Greater Copenhagen handlingsplan med få fyrtårns-/signaturprojekter.
Samtidig er signaturprojekterne også i tråd med de sigtelinjer, der er udlagt for
den kommende ReVUS.
Især digitaliseringsudfordringen er relevant for Sjælland - både i forhold til det
arbejde, der allerede er igangsat i regionen omkring udbredelse af bredbånd og
mobiltelefoni, og i forhold til de udfordringer regionen står overfor omkring
digitalisering i virksomhederne og styrkelse af arbejdsstyrkens digitale
kompetencer.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter sagen og giver
deres anbefaling til det videre arbejde med signaturprojekterne.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 5
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

- 16 -

6. Opfølgning og fremdrift på projekter
efterår 2017
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3411417

Resume
To gange årligt følges der op på de udviklingsprojekter, som støttes af
Vækstforum. Status på de igangværende projekter er generelt positivt, dog
har ni af de i alt 45 igangværende projekter i ultimo 2017 en karakter, der
kræver handling i forhold til at sikre planmæssig projektgennemførelse. Af
disse ni projekter er syv ”gule” og vil blive behandlet herunder. To projekter
er ”røde” og behandles særskilt på denne dagsorden (sag 7 og 8).
Sagsfremstilling
Vækstforums fokus på at understøtte den regionale vækst- og beskæftigelse
foregår bl.a. via de regionale projektinvesteringer, der løbende foretages i regi
af den regionale investeringsplan og medvirker til at indfri målsætningerne i
den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018. De enkelte projekter
fremsender halvårligt en statusrapportering til Region Sjælland.
Der er på nuværende tidspunkt 33 igangværende projekter, som modtager
regionale erhvervsudviklingsmidler og 12, som modtager støtte fra EU's
strukturfonde. Vedlagt er en opdateret status på igangværende projekter, som
Vækstforum og EU's strukturfonde har bevilliget midler til. Det er
projektholderne selv, der fremsender statusrapporterne, som ligger til grund
for sagen. Statusrapporterne er fremsendt ultimo september 2017.
I den vedlagte status er der taget stilling til, om projekterne opfylder de aftalte
krav til aktiviteter, mål og resultater. Hvis kravene ikke er opfyldt, beskrives
den konkrete problemstilling i skemaet, ligesom det beskrives, hvordan
problemstillingen er adresseret for at sikre, at det konkrete projekt kommer
tilbage på rette kurs eller i værste fald indstilles til lukning. Ved projekter, som
er finansieret af strukturfondsmidler, skal sanktioner og øvrige tilpasninger
godkendes i Erhvervsstyrelsen i henhold til gældende regler.
Administrationen vurderer, at de 45 projekter som er støttet af Vækstforum,
generelt forløber planmæssigt. Af statusskemaet fremgår det, at der er 32
projekter, der forløber planmæssigt (grønne), der er syv projekter, som
vurderes at have vanskelighed ved at nå de planlagte mål og derfor kræver
yderligere administrativ opfølgning (gule) og der er to projekter, som er
kritiske og derfor kræver selvstændig politisk stillingtagen (røde).
Herudover er der fire projekter, som ikke fremgår med en opdateret status i
status skemaet, da projekterne enten er i nedlukningsfasen eller har markant
medfinansiering EU's Interreg-programmer og derfor har truffet aftale med
administrationen om at lade statusrapporteringen i september 2017 erstatte af
henholdsvis en slutrapportering eller en Interreg-statusrapportering, som
indsendes senere. Disse projekter er markeret med sort, og vil i stedet fremgå
af næstkommende statusafrapportering i maj 2018.
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Nedenfor angives de ni projekter (syv gule og to røde), som afviger fra de
planlagte aktivitets- og resultatmål. Projekterne er anført med titel samt, hvem
der har det juridiske ansvar. I parentes er angivet start år. I teksten fremgår
først den aktuelle status for projektets fremdrift og dernæst de
handlingsrettede initiativer, som foretages administrativt med henblik på at
sikre, at projektet fremover lever op til de aftalte krav til aktiviteter, mål og
resultater, og derfor kan gennemføres som planlagt.
Herunder bliver de syv gule projekter gennemgået:



Samlet indsats for international markedsføring i
Greater Copenhagen. Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved Copenhagen Capacity
(2017)
Bemærkninger: I september 2017 er det endnu ikke
lykkedes for projektholder at involvere tilstrækkeligt
sjællandske virksomheder i projektets aktiviteter. I
kampagnen ”Tiltrækning af udenlandske ingeniører og
højtuddannede medarbejdere” blev kun én virksomhed fra
Region Sjælland lanceret med ledige stillinger. Projektet
har forsøgt at involvere flere virksomheder fra Region
Sjælland uden succes. Der er dialog med projektholder om,
hvilke kommende kampagner der skal gennemføres med
særlig Region Sjælland-vinkel. Projektholder vil fremover
udnytte læring fra de første kampagner til at udvikle mere
præcise metoder til rekruttering af virksomheder, herunder
forskellig tilgang efter hvor internationalt orienteret
virksomhederne og branchen er i forvejen.



InnovationFinder. Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved Væksthus Sjælland
(2017)
Projektet har rapporteret et efterslæb for aktiviteter og mål.
Projektet er bagud i forhold til at skabe kontakt mellem
danske og kinesiske virksomheder. Konkret er målet om at
20 matchmakingmøder mellem danske og kinesiske
virksomheder hvert år i tre år ikke nået i løbet af projektets
første år, idet der i 2017 forventes 10 matchmakingmøder.
Administrationen har bedt projektholder om at redegøre
for, hvilke konkrete tiltag der iværksættes for at etablere
kontakt mellem sjællandske og kinesiske virksomheder
med henblik på at komme på sporet inden næste
afrapportering. Projektholder har i efteråret etableret
kontakter med samarbejdspartnere i Kina, som fremover vil
bidrage med virksomhedskontakter. Projektholder
forventer at gennemføre 25 matchmakingmøder hvert år i
2018 og 2019.
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Dansk Symbiosecenter. 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 i september 2017 fortsat et efterslæb på flere måltal
og realiserede effekter. Delprojektet Rest-til-Ressource slutter
31/6-18. Derfor vil den endelige opgørelse og vurdering af en
mulig regulering af den samlede bevilling til Dansk
Symbiosecenter afvente afslutningen af Rest-til-Ressource
projektet medio 2018.



CPH Food Tilskud fra EU's Socialfond og de regionale
erhvervsudviklingsmidler, ved DTU (2016)
Projektets fremdrift er fortsat ikke tilfredsstillende og følger
ikke den oprindelige projektbeskrivelse. Projektholder har
dog bl.a. skiftet projektleder, og optimeret
indsats/samarbejdet med Capnova. Dette forventes at føre
til opnåelse af måltal over de næste to ½ års perioder. I
forhold til projektøkonomien ses et mindre forbrug. Pga.
stigende aktiviteter forventes budgettet i de kommende
perioder at udligne underforbruget. Administrationen
følger fortsat projektet tæt bl.a. for at sikre, at andelen af
virksomheder fra Region Sjælland øges. For at optimere
indsatsen og opnå de aftalte effekter m.v. er der udarbejdet
et nyt måltals skema (ikke opnåede måltal skal indhentes),
samt foretaget budgetreguleringer. Dette har samtidigt
bevirket, at projektperioden er forlænget med 4 mdr. Det er
således forventningen, at projektet for nuværende vil levere
de aftalte resultater og effekter.



Uddannelsesvejen til vækst. Tilskud fra EU's
Socialfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler,
ved Selandia (2016)
Der har været driftstekniske udfordringer samt vigende
tilgang af deltagere. Antallet af deltagere nu stigende. Det er
især positivt, at antallet af deltagere i målgruppen "
beskæftigede" er stigende. Administrationen afventer
sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen. Der afholdes møde
mellem projektholder og Erhvervsstyrelsen i uge 45.



Vækstløft for små og mellemstore
produktionsvirksomheder. Tilskud fra EU's Socialfond
og de regionale erhvervsudviklingsmidler, ved
Væksthus Midtjylland (2015)
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Projektets fremdrift er ikke tilfredsstillende og væsentlig
afvigende, idet at projektet har ikke opfyldt de periodevise
måltal. Opfølgning sker fra Erhvervsstyrelsen (regionen er
repræsenteret i en tilknyttet følgegruppe). Erhvervsstyrelsen har
drøftet den gentagne manglende fremdrift med projektholder
senest i møde 8/11-17. Selve projektet er opdelt i en "Region
Sjælland indsats" og en "øvrige regioner". Erhvervsstyrelsen har
meddelt projektaktør, at projektet skal udfases senest 30. juni
2018 - således at de igangsatte aktiviteter afsluttes, uden at dette
påvirker de deltagende SMV’ers aktiviteter. Da
netværksaktiviteterne i Region Sjælland forløber tilfredsstillende,
skal det vurderes, hvorvidt denne del fortsætter i en tilpasset
form. Dette kan betyde en yderligere nedskrivning af den
regionale medfinansiering.



På vej til arbejdsmarkedet. Tilskud fra EU's Socialfond
ved CELF (2016)
Pga. en mindre rekonstruktion af aktivitetstyper og indsatser er
fremdriften ikke som ansøgt. Bl.a. er antal deltagere og
læringsforløb p.t. ikke nået. Selvom projektets startdato var
ultimo august 2016 faldt den endelige projektramme først på
plads i 1. kvartal 2017. Årsagen til dette var, at projektet skulle
justeres, idet andet projekt for flygtninge/indvandrere (samme
aktør) skulle indarbejdes i projekt ”På vej til arbejdsmarkedet”.
Selve årsagen til nævnte forhold var, at visiteringsgrundlaget pga. fald i kvoteflygtninge faldt betydeligt. Der er aftalt med
projektholder, at de ikke opnåede realiserede måltal indtil
afrapporteringstidspunktet 31/8-17 indhentes over de næste 1-2
kommende ½ års perioder.

De røde projekter er:




OPI platform 2 Tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler ved FIERS(2017)
Scale Up Denmark (2016)

Disse sager behandles særskilt på denne dagsorden (Sag 7 og 8).
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen blev forelagt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 6
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
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Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 6:
- Staus på projekter (EU) til Vækstforum efterår 2017
- Status på projekter (REM) til Vækstforum
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7. OPI-Platform 2
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3411727

Resume
Fonden for Innovation og Erhvervsfremme (FIERS), har fået en bevilling på
1.801.000. kr. til indsatsen OPI platform 2. Det fremgår af den seneste
statusrapport, at projektet endnu ikke har gennemført nogen aktiviteter.
FIERS har søgt om dispensation fra tidskrav på seks måneder til opstart af
projekter. Administrationen har modtaget en redegørelse for projektets
forsinkelse og en konkret plan for, hvordan projektet forventer at indhente
forsinkelsen.
Sagsfremstilling
Vækstforum og Regionsrådet bevilligede i 2013 midler til projektet Platform
for OPI-samarbejder. Hermed ønskede Vækstforum og Regionsrådet at
fremme den regionale erhvervsudvikling og forbedre de offentlige services
gennem samarbejde med private virksomheder.
For at fremme dette samarbejde blev der derfor etableret en platform med
tilknyttede aktiviteter og aktører, hvor private virksomheder fik adgang til
problemstillinger og udfordringer i den offentlige sektor, så de kunne udvikle
og implementere løsninger gennem offentlig-privat innovation og samarbejde
(OPI/OPS). Projektet løb frem til slut 2016, og var alene fokuseret på
sundhedsinnovation.
OPI-Platform 2 har til formål at videreudvikle erfaringerne fra den
eksisterende OPI-platforms aktiviteter på sundhedsområdet til også at omfatte
Region Sjællands øvrige koncernområder.
Status på udvikling af OPI platform 2:
Styregruppen for Innovation bevilligede i december 2016 1.801.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler, som er afsat til sundhedsinnovation på
budgettet, til FIERS’ indsats OPI-Platform 2. Der er i tilsagnet krav om, at
indsatsen sættes i gang senest seks måneder efter, at bevillingen er givet. Der
kan dog under visse forhold gives dispensation fra denne regel.
Ved statusafrapportering d. 21. september, havde projektet endnu ikke
påbegyndt aktiviteter. Indsatsen var således ikke sat i gang indenfor de
fastsatte seks måneder efter, at bevillingen er givet.
Projektholder har efter statusafrapporteringen ansøgt om dispensation for
seks-måneders kravet og redegjort for, at forsinkelsen skyldes, at der har været
mangel på mandskabsressourcer i FIERS til at starte projektet. Projektholder
har også udarbejdet en handlingsplan, hvoraf det fremgår, at der siden
statusafrapporteringen er blevet tilført ressourcer til projektet, og det derfor
nu er startet. Der har også været fremdrift i projektet, idet den første OPIaftale med et privat firma er blevet underskrevet. Derfor vurderer FIERS, at
forsinkelsen er indhentet.
Administrationens vurdering:
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Administrationen vurderer, at det, eftersom der nu er tilført ressourcer, og der
har været fremdrift i projektet, vil være muligt for FIERS at gennemføre
projektet uden en forlængelse af projektperioden.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at administrationen bemyndiges til at
godkende eventuelle rettelser i tidsplanen og en dispensation fra seksmåneders kravet.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Jens Stenbæk erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 7
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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8. Opfølgning på Scale-up Denmark
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3414744

Resume
Vækstforum blev orienteret om Scale-up Denmark på Vækstforums møde d.
11. september 2017. Det fremgår af den seneste statusrapport, at måltallene
for Region Sjælland ikke er opfyldt. Der skal tages stilling til, hvilke
konsekvenser det skal have for indsatsen. Projektet har fået rød status.
Sagsfremstilling
Efter et EU-udbud sommeren 2016 blev der indgået kontrakt med operatører
om drift af 10 Scale-up Denmark-centre for et samlet budget på 165 mio. kr. I
Region Sjælland er der indgået kontrakt med CAPNOVA om at drive
specialiseringen for Bioøkonomi. Der er efterfølgende etableret to nye centre i
Region Syddanmark, så der i alt er 12 centre p.t. I Region Sjælland er der lagt
op til, at der etableres to centre, og at center nr. to etableres på grundlag af
erfaringerne med det første.
Status på Scale-up Denmark i Region Sjælland
Status på Scale Up i Region Sjælland er, at 5 virksomheder er optaget på
træningsforløb mod et måltal på 16. Det skal ses i sammenhæng med, at
måltallene for Region Sjælland er baseret på to centre, og at der kun er
oprettet et.
Administrationens vurdering af opfølgning på fremdrift
Der tegner sig følgende muligheder:
1) Der følges op overfor CAPNOVA med henblik på en plan for
målopfyldelsen i de kommende perioders aktiviteter. Ved næste
rapportering tages der stilling til evt. behov for regulering af den del af
Scale-up Denmark-bevillingen, der er omfattet af CAPNOVAs kontrakt.
2) For den øvrige bevilling fra Region Sjælland under Scale-up Denmark
tages der stilling til, om der skal etableres et nyt center.
Etablering af et nyt scale-up-center i Region Sjælland
Vækstforum skal træffe beslutning om igangsættelse af et center nr. to i
henhold til den oprindelige beslutning om igangsættelse af Scale-up Denmark.
Administrationen har på baggrund af drøftelserne i Vækstforum og
erfaringerne hos CAPNOVA ikke ønsket at lægge forslag om center nr. to op
for tidligt. Administrationen er ikke overbevist om, at der er virksomheder
nok, der vil kunne rekrutteres til et nyt sjællandsk center. Det kommer an på,
om der vælges en stærk specialisering, og om der findes en stærk operatør til
at drive centret. I oplægget til Scale-up Denmark i 2016 blev der peget på tre
mulige specialiseringer i Region Sjælland: Smart energi, Bygge/anlæg samt
Transport/logistik. Der er følgende overvejelser vedr. de tre specialiseringer:
Smart energi:
Specialiseringen blev beskrevet med udgangspunkt i, at der på Risø er stærke
kompetencer inden for energiteknologi. To andre Scale-up-centre er orienteret
mod beslægtede områder: Cleantech i Midtjylland og Energieffektive
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teknologier i Syddanmark. På den baggrund synes det uhensigtsmæssigt at
udbyde en specialisering på dette felt.
Bygge og anlæg:
Bygge og anlæg fylder volumenmæssigt i Region Sjælland. Den internationale
orientering og teknologiske niveau vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til
at bære en scale-up-indsats. En Scale-up Denmark specialisering kunne kobles
til de store anlægsprojekter, men det vurderes at være for tidligt, da Femern
Bælt-projektet ikke er i gang endnu.
Logistik og transport:
Logistik- og transportbranchen har gavn af de mange infrastrukturprojekter,
som øger Regionens interne og internationale tilgængelighed. Forventningen
om Femern-forbindelsen bidrager til logistikvirksomheders interesse for at
placere sig i regionen. På baggrund af vækstaftalen vedr. tiltrækning af
udenlandske virksomheder vurderes det, at sektoren har et potentiale, og at
regionen har en god beliggenhed. Flere udenlandske virksomheder inden for
distribution og logistik har etableret sig i regionen. Det videre
udviklingspotentiale relateret til Scale-up Denmark ligger bl.a. inden for
digitalisering og automatisering, lagerstyring, software og systemudvikling,
som kan bidrage til at effektivisere virksomheders samlede logistik og
transportløsninger.
Samlet vurdering
De muligheder, der er pt., er følgende:



Fortsætte med kun ét Scale-up Denmark-center i Region Sjælland,
herunder evt. øge bevillingen til centret i sidste del af projektfasen, hvis
der viser sig at være et større potentiale.
Gennemføre et udbud inden for transport- og logistikområdet og på
baggrund af modtagne tilbud vurdere, om der er grundlag for at
realisere et center to.

Administrationen vil på baggrund af beslutningen gennemgå den samlede
økonomi og måltal for projektet med henblik på en eventuel regulering.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1.

Administrationen bemyndiges til at godkende eventuelle justeringer i
projektøkonomi, effektkæder og tidsplan for Scale-up Denmarkspecialiseringen vedr. bioøkonomi.

2. Der ikke etableres et nyt scale-up center nu.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstillingen blev fulgt. Dog skal rammerne for et center nr. 2 forberedes
allerede nu med henblik på, at et center nr. 2 kan igangsættes i løbet af 2018.
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 8
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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9. Annoncering efter ansøgninger inden for
internationalisering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3411406

Resume
Nedenfor gennemgås annonceringen efter ansøgninger til:
Internationalisering af SMV’ere i Region Sjælland.
Annonceringen gennemføres som en del af Investeringsplanen 2017-2018.
Der er afsat 16 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og op til 10
mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Annonceringsmaterialet forelægges til
godkendelse.
Sagsfremstilling
Eksport og internationalisering er med til at skabe vækst i Region Sjællands
virksomheder. Internationalt konkurrerende virksomheder har ofte en højere
økonomisk vækst og er mere produktive.
Men Region Sjælland er den region med færrest eksporterende virksomheder.
I 2015 eksporterede 9 % af regionens virksomheder. Dette er under
landsgennemsnittet på 13 % og regionens mål om, at andelen af eksporterende
virksomheder skal udgøre 12 % i 2020.
Regionens lave andel af eksporterende virksomheder skyldes særligt den høje
andel af små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere), der kun sælger deres
produkter på et regionalt eller nationalt marked.
Region Sjælland har gennemført flere eksportprojekter, der trods en stor
indsats, ikke har formået at få mange flere virksomheder til at eksportere.
Med annonceringen efterspørges der derfor indsatser, der bygger videre på
erfaringerne fra eksportprojekterne og udvider aktiviteterne til udvikling af
nye tilbud og metoder til virksomhederne. Virksomhederne skal blandt andet
kunne få rådgivning om vækst gennem eksport og internationalisering samt
adgang til internationale netværk og partnerskaber med udenlandske
virksomheder, så de får udviklet virksomheden og deres produkter til salg på
andre markeder.
Forventninger til indsatsens effekter er: 1) Flere virksomheder deltager i
grænseoverskridende og internationale samarbejder 2) Flere virksomheder får
en øget omsætning gennem eksport 3) En øget andel af eksporterende
virksomheder i Region Sjælland
Med annonceringen efterspørges der konkrete indsatser inden for fire
områder, der skal sikre en række services og aktiviteter til regionale SMV’ere.
De fire indsatsområder er:

1. Et opsøgende rejsehold, der vurderer vækstpotentialer hos
SMV’ere og tilbyder rådgivningsbistand om vækst med fokus på
internationalisering og eksport.
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2. Interreg-projekter, der understøtter regionens SMV’ere i at
samarbejde med virksomheder fra Tyskland og Sverige om
internationalisering og eksport.
3. Indsatser, der faciliterer netværk for udenlandsk branding,
eksportfremstød og markedsafsøgning på udvalgte udenlandske
markeder, som sjællandske virksomheder får nye handelsaftaler
ud af.
4. Internationale innovationsprojekter for regionale SMV’ere, der
sikrer udvikling af produkter og services, der er nye for
virksomhederne eller markedet.
Når indsatserne igangsættes vil op til 100 virksomheder få tilbudt rådgivning
med fokus på vækst gennem internationalisering og eksport. Op til 50
virksomheder vil deltage i partnerskaber med virksomheder fra Tyskland og
Sverige omkring forretningsudvikling, internationalisering og eksport. Og op
til 15 virksomheder vil deltage i internationale innovationsprojekter med
udenlandske virksomheder og videninstitutioner, hvor de udvikler nye
produkter og løsninger.
Vækstforum Sjælland har afsat i alt 16 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til indsatsen for internationalisering af SMV’ere. Der
er reserveret EU-midler på op til 10 mio. kr. fra Regionalfonden.
Annonceringsmaterialet er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender igangsættelsen
af annonceringen efter ansøgninger med titlen: Internationalisering af
SMV’ere i Region Sjælland.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 9
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 9:
- Annoncering; Internationalisering af SMV'er

- 28 -

10. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3417200

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
10.300.000*
Ekstra
bevilling fra
Regionsrådet
Hidtidige
38.519.612
3.500.000
89.087.072
109.606.674
bevillinger
Øremærkede
midler på
Regionsrådets
budget
Indstillinger til
41.773.113
14.000.000
40.871.811
31.144.612
mødet 6.
december 2017
Reserverede
16.000.000
10.000.000¤¤ 0
midler
Ikke
7.275
36.500.000
105.044.832
112.779.243
disponeret
* Der forventes et tilbageløb fra tidligere projekter i størrelsesordenen 10,3
mio. kr. som reguleres endeligt i december 2017.
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** Under Regionalfonden er der reserveret 10 mio. kr. vedrørende
annonceringen: Flere vækstvirksomheder – eksport og internationalisering,
jfr. anden sag på dagsordenen.

Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 og 2018.
Regionsrådet har afsat i alt 70.000.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2017.
Der er hidtil bevilget 38.519.612 kr.
Regionsrådet har afsat 70.000.000 kr. i 2018. Der er hidtil bevilget 3.500.000
kr.
Der indstilles i alt 41.773.113 kr. af 2017-midlerne på dette møde. Der indstilles
14.000.000 kr. og reserveres 16.000.000 kr. af 2018-midlerne 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
Det endelige tal for tilbageløbsmidler opgøres ultimo året. Der er 7.275 kr. af
2017-midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret. Der er 36.500.000 kr.
af 2018-midlerne, som ikke er disponeret eller reserveret.
Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 3 ansøgninger om tilskud fra Regionalfonden
samt 4 ansøgninger vedrørende Socialfonden, jfr. dagsordens øvrige punkter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at økonomioversigten godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Indstilling tiltrådt med en bemærkning om, at det ville være hensigtsmæssigt,
om tilskudssagerne blev fordelt mere jævnt henover året, så ikke flertallet at
tilskudssagerne behandles på årets sidste møde.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 10
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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Bilag til punkt nr. 10:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2
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11. Valg af leverandør til overvågning af
vækstvilkår
Lukket
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3410779

Sagen er fortrolig og fremsendes derfor direkte til Vækstforums medlemmer
pr. mail.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet. Det blev pointeret, at det
et vigtigt, at IRIS Group har en løbende kontakt til kommunerne ift.
kommunikation af og om resultaterne, kvalitetssikring af data, afklaring af
spørgsmål og særlige lokale forhold.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 11
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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12. Valg af leverandør til evaluering af
projekter
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3410788

Resume
Vækstforum orienteres om proces for valg af operatør til det tværregionale
samarbejde om evaluering af regionale udviklingsprojekter 2018-2021 og
forelægges desuden beslutning om at bevillige 3,5 mio. kr. i 2017 til løsning af
opgaven i 2018-2021.
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte på mødet den 11. september 2017 en sag om udbud af
en fællesregional evalueringsaftale 2018-2021. Formålet med den
fællesregionale evalueringsaftale er dels at sikre en høj kvalitet i
evalueringsarbejdet i perioden 2018-2021, dels at sikre en ensartet metodik og
vidensopsamling på tværs af de regionale udviklingsprojekter, som modtager
tilskud via de regionernes vækst- og udviklingsstrategier. Evalueringsaftalen
gennemføres som et samarbejde mellem alle regioner og Erhvervsstyrelsen,
som har det nationale kontrolansvar på EU-strukturfondsprojekter.
Evalueringsopgaven blev efter Vækstforums behandling af sagen sendt i
udbud. Erhvervsstyrelsen modtog i alt to tilbud på opgaven inden for fristens
udløb.
Styregruppen for den fællesregionale evalueringsopgave har til opgave at
vurdere de to indkomne tilbud på baggrund af på forhånd fastlagte objektive
kriterier, hvoraf Kvalitet vægter 50 %, Organisering og kompetencer vægter
30% og Pris vægter 20%. Herefter træffer styregruppen endelig beslutning om,
hvilken operatør der vinder udbuddet og dermed vil blive bedt om at løse den
fællesregionale evalueringsopgave i 2018-2021. Vinderen af udbuddet vil blive
offentliggjort inden udgangen af 2017.
Den valgte operatør vil få til opgave at midtvejs- og slutevaluere alle Region
Sjællands udviklingsprojekter, som har et samlet budget på mindst to
millioner kroner, og som i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021
modtager en bevilling af regionale udviklingsmidler, herunder
strukturfondsmidler.
Udviklingsprojekter med et budget på mindst to mio. kr., der modtager en
bevilling af regionale udviklingsmidler eller strukturfondsmidler senest 31.
december 2017, vil blive midtvejs- og slutevalueret af Cowi A/S og Damvad
Analytics, som bestrider den nuværende evalueringsaftale.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
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1. Der bevilges 3,5 mio. kr. til den fællesregionale evalueringsaftale 20182021 af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017.
2. Administrationen bemyndiges til at indgå kontrakt med vinderen af
udbuddet.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 12
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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13. Opfølgning på vækstaftaler samt
godkendelse af handleplaner 2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3407353

Resume
Vækstforum godkendte den 23. juni 2016 tre vækstaftaler for perioden 20172019. Der gives med denne sag en opfølgning på vækstaftalerne for 2017.
Vækstaftalernes handleplaner forelægges derudover årligt til Vækstforums
godkendelse med henblik på udmøntning af reservationen for 2018.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland godkendte den 23. juni 2016 tre oplæg til Vækstaftaler
for perioden 2017-19. Afsættet for vækstaftalerne er, at de skal være
medvirkende til at adressere komplekse vækstudfordringer i Region Sjælland
på områder, hvor der er behov for en langsigtet, vedholdende og fleksibel
vækstindsats, som kan medvirke til at indfri ReVUS målsætningerne.
Vækstforum Sjælland har i perioden 2017-2019 reserveret 15 mio. kr. årligt til
vækstaftalerne i form af 5 mio. kr. pr. aftale pr. år i perioden.
Leadpartnerne på de enkelte aftaler har pr. 1. november 2017
statusafrapporteret på aftalerne og har i samme forbindelse fremsendt
handleplaner for 2018. Handleplanerne skal godkendes af Vækstforum med
henblik på bevilling af reservationen, der er afsat til vækstaftalerne for 2018.
Nedenfor redegøres kort for de væsentligste indsatser og resultater i 2017 samt
hovedindhold i vækstaftalernes handleplaner for 2018.
Vækstaftale 1 status 2017 og handleplan 2018
Vækstaftale 1 - ”Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale” har Væksthus
Sjælland som leadpartner. Aftalen har til formål at udvikle og understøtte et
økosystem for primært små og mellemstore virksomheder inden for
ressourceeffektivitet og miljøteknologi i Region Sjælland, herunder at styrke
innovationsgraden i Region Sjællands virksomheder.
Status 2017
Aftalens budget samt aktiviteter og resultater skrider tilfredsstillende frem.
Der er udarbejdet en analyse af muligheder for udvikling og implementering af
økosystemer inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi i Region
Sjælland. Analysen peger på en række konkrete aktiviteter, der kan medvirke
til at skabe et velfungerende økosystem.
Aftalens aktiviteter er tilrettelagt ud fra analysen. Der er således fra juni
måned igangsat en række aktiviteter, der har til formål at teste interessen for
økosystemet. Der er bl.a. afholdt 9 mobiliseringsmøder, som har vist, at der er
god interesse for økosystemerne fra både virksomheder og aktører.
Rekrutteringen til de første virksomhedsrettede forløb er kommet i gang, og
der er rekrutteret 5 virksomheder samt en række studerende. Vækstaftalen er
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koordineret med Vækstaftale 2, hvor DTU bidrager med
studenteriværksættere.
Handleplan 2018
Vækstaftalen er i 2018 fokuseret mod at rekruttere/afvikle virksomhedsrettede
forløb, som på sigt skal skabe øget synergi og sammenhængskraft mellem
virksomheder og aktører i økosystemet i Region Sjælland. Der udvikles
løbende på en manual med erfaringer fra projektet med henblik på at opsamle
viden og læring om, hvordan man kan skabe og understøtte økosystemerne.
Desuden påbegyndes arbejdet med at udarbejde en model for, hvordan
økosystemet kan videreføres efter projektets afslutning. Handleplanen er
vedlagt.
Vækstaftale 2 status 2017 og handleplan 2018
Vækstaftale 2 - ”Viden som vækstgenerator i Region Sjælland” har Danmarks
Tekniske Universitet som leadpartner. Aftalen har til formål at overføre viden
og teknologi fra vidensinstitutioner til virksomheder. Det gøres ved at etablere
konkrete samarbejder, der bidrager med udvikling af nye produkter, services,
markeder og/eller processer og dermed innovation hos regionens
virksomheder.
Status 2017
Aftalens budget samt aktiviteter og resultater skrider frem som planlagt.
Aftalen har pr. 1. november 2017 igangsat 30 samarbejder med 25
virksomheder. Herunder er der igangsat 12 samarbejder mellem forskere og
virksomheder mod de planlagte 10. Der er derudover igangsat 17 samarbejder
mellem studerende og virksomheder mod planlagt 5. Der er gennemført 1
innovationsevent med studerende og virksomheder som planlagt. Herudover
er der, som planlagt givet tilskud til 4 samarbejdsforløb, hvor en virksomhed
og forsker i fællesskab løser en problemstilling. Der er derudover understøttet
4 forløb om ekstern fundraising til innovationsprojekter mod de planlagte 2.
Handleplan 2018
Vækstaftalen har i 2018 fokus på rekrutteringen af virksomheder, og der vil
være en øget opmærksomhed på at udvikle modeller for studentersamarbejde
med virksomheder. I 2018 arbejdes der med udvikling af model, hvor
studerende som led i deres uddannelse kan arbejde med udvikling af deres
egen forretningside. I 2018 arbejdes der ligeledes med udvikling af en model
for etablering af nye virksomheder. I 2018 forventes de deltagende
virksomheder at begynde at kunne omsætte den nye viden fra studerende og
forskere til konkrete nye produkter og services og den første virksomhed
baseret på støtte fra projektet er etableret. Handleplanen er vedlagt.
Vækstaftale 3 status 2017 og handleplan 2018
Vækstaftale 3 – ”Tiltrækning af Udenlandske investeringer” har Copenhagen
Capacity som leadpartner. Aftalen har til formål at arbejde målrettet på at
tiltrække udenlandske virksomheder til Region Sjælland. Som led i dette
arbejde beskrives og markedsføres erhvervsmæssige styrkepositioner i
regionen med henblik på at opnå interesse fra de udenlandske virksomheder.
Samtidig handler aftalen om at fastholde udenlandsk ejede virksomheder, som
allerede er placeret i regionen.
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Status 2017
Vækstaftalens budget samt aktiviteter og resultater skrider frem som planlagt.
Der er skabt nye kontakter med udenlandske virksomheder som resultat af
messe- og salgsaktiviteter. Der er pr. 1. november 2017 skabt i alt 16 nye leads,
som er investeringssager med en vis sandsynlighed for at lykkes. Måltallet for
hele 2017 lyder på 20. Herudover er der arbejdet videre med eksisterende
kontakter. Et mål for 2017 er at udvikle et nyt kampagne/værditilbud til
udenlandske virksomheder, og der er udviklet to. Det ene er et nyt produkt
omkring klyngeorganisationen CLEANs plastudbud, som allerede har skabt
interesse hos udenlandske virksomheder. Det andet er skabt et samarbejde
mellem Gate 21 og Business Lolland Falster om et ”Cleantech”
kampagne/værditilbud vedr. energilagring på Lolland. Med vækstaftalen er
det indtil videre lykkedes at fastholde og skabe 175 jobs, hvoraf 60 af disse er
nye jobs. Måltallet for 2017 var i alt 65.
Handleplan 2018
Indsatsen i 2018 er fortsat rettet mod at videreudvikle og promovere
styrkeområderne Logistik og Cleantech. Der er etableret en række kontakter
på disse områder og der vil være fokus på at arbejde på at realisere disse i
konkrete investeringer. Der vil i 2018 især blive sat fokus på at arbejde med
engelske og udenlandske virksomheder med base i England, da
virksomhederne her i stigende grad orienterer sig efter nye steder, at placere
sig grundet Brexit. Derudover arbejdes der tæt sammen med Innovation
House China-Denmark, om at tiltrække kinesiske virksomheder inden for
Cleantech og fødevareområderet.
I 2018 vil fokus derudover være på sager, hvor der allerede er tilkendegivet
interesse fra virksomheder mhp. at indfri målet om, at afslutte fire
investeringssager med succes med 85 direkte jobs som resultat i 2018.
Handleplanen er vedlagt.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de tre vækstaftaler forløber planmæssigt. Tidsog budgetmæssigt holder sig inden for acceptable udsving set ift. budget og
aktiviteter samt resultater. Alle aftaleholdere har i statusrapporterne svaret
fyldestgørende på fremdrift i aktiviteter og resultater. Aftaleholderne
sandsynliggør dermed at aftalernes effekter kan indfris på sigt.
Administrationen vurderer at handleplanerne er retvisende for de aftalte
aktiviteter. Indfris de aftalte aktiviteter kan det sandsynliggøres, at
vækstaftalerne kommer i mål med resultaterne for 2018 og i sidste ende
aftalernes forventede effekter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Handleplanen for Vækstaftale 1 2018 godkendes, og på den baggrund
indstilles det til Regionsrådet, at der bevilliges 5.000.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 og 2018 til leadpartner
Væksthus Sjælland til arbejdet med vækstaftalen i 2018.
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2. Handleplanen for vækstaftale 2 2018 godkendes, og på den baggrund
indstilles det til Regionsrådet, at der bevilliges 5.000.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til leadpartner Danmark
Tekniske Universitet til arbejdet med vækstaftalen i 2018.
3. Handleplanen for vækstaftale 3 2018 godkendes, og på den baggrund
indstilles det til Regionsrådet, at der bevilliges 5.000.000 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til leadpartner Copenhagen
Capacity til arbejdet med vækstaftalen i 2018.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Anders Bjarklev og Susanne Lundvald erklærede sig inhabile under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 13
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 13:
- Vækstaftale 1 - Handleplan 2018
- Vækstaftale 3 - Handleplan 2018
- Vækstaftale 2 - Handleplan 2018
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14. Undervisning i iværksætteri
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3412872

Resume
ZBC/Selandia ansøger om tilskud til medfinansiering af et treårigt regionalt
delprojekt af en samlet national Socialfonds-indsats vedr. undervisning i
iværksætteri. Projektets hovedformål er at styrke andelen af unge på
erhvervsskoleområdet, som efterfølgende med afsæt i deres faglige
uddannelse vælger at starte egen virksomhed. Projektperioden er 1. januar
2018 til 31. december 2020.
Sagsfremstilling
ZBC/Selandia ønsker at igangsætte et projekt, som skal fremme iværksætteri
via iværksætteri-elementer i undervisningen. Det overordnede formål er at
styrke andelen af unge på erhvervsskoleområdet, som efterfølgende med afsæt
i deres faglige uddannelse vælger at starte egen virksomhed.
Baggrunden for projektet er et ønske om at bidrage yderligere til at opfylde de
fagmål om innovation, som blev indført med erhvervsuddannelsesreformen i
2015 og gymnasiereformen i 2016.
Projektet afvikles i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab.
Projektoplysninger
Projektets navn: ”Undervisning i iværksætteri”
Ansøgers navn: Zealand Business College / Selandia
Partnere: CELF, EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Køge Handelsskole
samt Fonden for Entreprenørskab.
EU-tilskud: 4.288.357, 80 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: op til 2.047.128 kr.
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: Unge som er omfattet af EUD-tilbuddet og under 25 år.
Aktiviteter:
1) Udvikling af et grundmodul for undervisning i iværksætteri
2) Opkvalificering af minimum 25 undervisere / vejledere
3) Lokal gennemførsel af iværksætteriundervisning
4) Formidling af udviklede koncepter
5) National evaluering samt afholdelse af konference
Forventede resultater og effekter:
200 unge i Region Sjælland forventes at gennemføre undervisningen i
iværksætteri. 80 pct. af deltagerne forventes at få styrket deres
iværksætterkompetencer. Samtlige deltagere forventes at opnå formelle
færdigheder relateret til iværksætterområdet. Minimum 15 af de deltagende
unge forventes at starte egen virksomhed op efterfølgende.
Udbredelse af udviklede koncepter forventes at ske til undervisere på
sekundære partnerskoler samt undervisere på øvrige erhvervsrettede
uddannelsesinstitutioner. En national task force nedsættes, som tager ansvar
for denne videreformidling. Endvidere vil en afsluttende konference med min.
100 deltagere udbrede resultater og formidle koncepterne yderligere.
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Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
(op til)
Medfinansiering – EU’s
Socialfond
Statslig deltagerfinansiering
Egenfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
2.047.128

Støtteprocent
24 %

4.288.358

50%

1.032.480
1.208.750
8.576.716

12 %
14 %
100 %

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens
akse 1, ”Iværksætteri og jobskabelse”, samt opfylder retningslinjerne for EUtilskud. Ansøgningen er ligeledes medvirkende til at gøre det attraktivt for
unge at tage en erhvervsuddannelse, hvilket hensigtsmæssigt givet manglen på
faglærte.
Projektet ønsker at understøtte den tværgående ambition i den Regionale
Vækst- og Udviklingsstrategi (ReVUS), der handler om etableringen af nye
vækstorienterede virksomheder. Projektets aktiviteter bidrager til at opfylde
ReVUS’s målsætninger 1: ”Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland”, 5:
”Innovation øger produktivitet og sikrer vækst”, 7: ”Flere unge gennemfører en
ungdomsuddannelse” og 9: ”Samarbejde med naboregioner skaber vækst i
Region Sjælland”.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2.047.128
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til ZBC / Selandia til
medfinansiering af projekt: Undervisning i iværksætteri i Region Sjælland
under forudsætning af, at projektet modtager EU-tilskud fra
Erhvervsstyrelsens centrale pulje.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Michael Kaas-Andersen erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 14
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

- 40 -

Bilag til punkt nr. 14:
- Ansøgning
- Følgebrev
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15. Fra folkeskole til erhvervsuddannelse brobygning gennem Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3429906

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte d. 11. september 2017 en annoncering efter
ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige Socialfondsansøgninger
vedrørende: Brobygning til erhvervsuddannelse – fokus på flere unge starter
og fastholdes på en erhvervsuddannelse. Ved ansøgningsdeadline har
administrationen modtaget én ansøgning, som indstilles til godkendelse. Der
er afsat 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til
medfinansiering og op til 6 mio. kr. fra Socialfonden til indsatsen.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland vedtog d. 11. september 2017 at annoncere efter en
ekstra indsats, der skal få flere til at begynde og færdiggøre en
erhvervsuddannelse, da der er mangel på faglært arbejdskraft i Region
Sjælland. Titlen for annonceringen er ”Brobygning til erhvervsuddannelse –
fokus på flere unge starter og fastholdes på en erhvervsuddannelse”.
Indsatsen ligger under Socialfondsprogrammets akse vedrørende
Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Ved skriftlig høring i
Forberedelsessekretariatet d. 4. – 11. oktober blev ansøgningen fra CELF
godkendt til udarbejdelse af en egentlig Socialfondsansøgning.
Projektets aktiviteter handler om at udvikle erhvervsuddannelsernes
skolemiljø samt lave særlige uddannelsesforløb, der fastholder en bred
geografisk dækning og markedsfører de mange tilbud og muligheder overfor
de unge i Region Sjælland, der skal til at vælge uddannelse. Projektet skal
understøtte, at søgningen til regionens erhvervsskoler bliver vendt og flere
unge tager en erhvervsuddannelse.
Projektoplysninger
Projektnavn: Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning i Region
Sjælland
Aktør: CELF
Partnere: EUC Nordvestsjælland, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, SOSU
Nykøbing F, ZBC Selandia, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde Handelsskole
EU-tilskud: 6.000.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.000.000 kr.
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: Unge i folkeskolens afgangsklasser.
Effekt: 180 unge forventes efter projektdeltagelse at påbegynde og gennemføre
en erhvervsuddannelse
Aktiviteter: Afvikling af særlige forløb og aktiviteter, der letter overgangen fra
folkeskole til erhvervsuddannelse og fastholder en bred geografisk udbud af
uddannelser på trods af små hold. Dertil arbejdes der med udvikling
skolemiljø og markedsføring af tilbud og uddannelsesmulighederne over for de
unge.
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Forventede resultater og effekter
Målet er at nå ud til 4-5.000 elever på 48 folkeskoler og privatskoler med en
forventet effekt om, at 180 unge påbegynder og gennemfører en
erhvervsuddannelse på baggrund af projektet.
Projekternes finansiering
Socialfondsprojektet
Medfinansiering fra
Vækstforum
Medfinansiering fra EU
Socialfond
Øvrig medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb
3 mio. kr.

Støtteprocent
30 procent

6 mio. kr.

60 procent

1,0 mio. kr.
10 mio. kr.

10 procent
100 procent

Administrationens bemærkninger
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger inden for EU
Socialfondens akse 4.1.A - Øge antallet af personer med erhvervsuddannelse
samt opfylder retningslinjerne for EU tilskud.
Projektets aktiviteter forventes at bidrage betydeligt med at sikre særlige
indsatser, der får flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse
i Region Sjælland. Projektets resultater afhænger af et tæt samarbejde,
interesse og aktiv deltagelse fra regionens folkeskoler og privatskoler, hvis
elevgrundlag danner den samlede målgruppe. Dette vurderes ikke at være en
udfordring, idet projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem alle
erhvervsskoler i Regionen. Erhvervsskolerne vil inddrage regionens
folkeskoler og privatskoler samt de regionale centre for Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU) i en følgegruppe og i de konkrete aktiviteter.
Dertil har flere folkeskoler m.fl. vist stor interesse for projektet. Projekt aktør
er anmodet om at overveje, hvorvidt virksomheder/arbejdsgivere kan indgå i
del-aktiviteter samt tilbyde repræsentanter fra skoleforvaltningerne en plads i
projektets følgegruppe.
Der forventes mindre justeringer i arbejdspakker inden endelig ansøgning
foreligger.
Ansøgningen til Socialfonden er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 6.000.000
kr. fra Socialfonden, Akse 4.1, Øge antallet af personer med
erhvervsuddannelse, til CELF til projekt: Fra folkeskole til
erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region Sjælland.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til CELF til projekt:
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Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem Region
Sjælland.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 15
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 15:
- Ansøgning - Socialfonden - Fra folkeskole til erhvervsuddannelse brobygning gennem Region Sjælland
- Effektkæde - Fra folkeskole til erhvervsuddannelse - brobygning gennem
Region Sjælland
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16. Ansøgning om projekt
"samarbejdsplatform for kvalificeret
arbejdskraft til produktionsvirksomheder"
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3416183

Resume
Innovationsnetværket Biopeople ved Københavns Universitet har ansøgt om
3 mio. kr. til projektet: Samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til
produktionsvirksomheder. Projektperioden er 1. december 2017 – 31.
december 2019. Ansøgningen indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget en ansøgning fra innovationsnetværket
Biopeople ved Københavns Universitet til projektet: Samarbejdsplatform for
kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder.
Projektet vil bidrage til at øge andelen af medarbejdere med en videregående
uddannelse i virksomhederne i Region Sjælland, understøtte branding og
kommunikation mellem uddannelser og produktionsvirksomheder og sikre et
bedre match mellem udbud og efterspørgsel af uddannelser i Region Sjælland.
Der arbejdes med følgende temaer i projektet:





Praksisrettede uddannelsestilbud i Region Sjælland
Forlagt undervisning til virksomhedsnært miljø
Gæsteundervisere fra virksomheder på uddannelsesinstitutioner
Udvikling og etablering af en digital samarbejdsplatform

Projektet bygger videre på erfaringerne fra projektet: Kvalificeret arbejdskraft
til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 2015-17. Projektet er blevet
evalueret positivt af COWI og både uddannelsesinstitutioner og deltagende
virksomheder har udtrykt tilfredshed med projektet. Af evalueringen fremgår
det, at projektet har bidraget positivt til at fastholde virksomhederne i
regionen, idet projektet har skabt en bredere rekrutteringsbase for nogle af
regionens store virksomheder.
Projektoplysninger
Ansøger: Innovationsnetværket Biopeople ved Københavns Universitet
Projektnavn: Samarbejdsplatform for kvalificeret arbejdskraft til
produktionsvirksomheder
Projektperiode: 1. december 2017 – 31. december 2019.
Formål, målgruppe og partnere
Formålet er at bidrage til at øge andelen af medarbejdere med en videregående
uddannelse i virksomhederne i Region Sjælland, understøtte branding og
kommunikation mellem uddannelser og produktionsvirksomheder og sikre et
bedre match mellem udbud og efterspørgsel af uddannelser i Region Sjælland.
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Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov for kvalificeret
arbejdskraft. Målgruppe er små- og mellemstore virksomheder og store
produktionsvirksomheder i Region Sjælland samt unge i Region Sjælland, der
enten er i gang med en videregående uddannelse eller påtænker at starte på en
videregående uddannelse rettet mod produktionsindustrien i Region Sjælland.
Partnerskabet er: RUC, Erhvervsakademi Sjælland, Professionshøjskolen
Absalon, Novo Nordisk og Statoil Refining.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering
(medfinansiering fra
projektpartnere)
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent

3.000.000 kr.

50%

0
3.000.000
6.000.000

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Projektet bidrager til at øge vidensniveauet i virksomhederne og øge antallet af
højtuddannede. Dermed bidrager det til en kompetent arbejdsstyrke.
Ved at skabe faste samarbejdsrammer mellem uddannelsesinstitutioner og
produktionsvirksomheder skabes der forudsætninger for et bedre match
mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.
Projektet skal indlede samarbejde med projektet ”kompetencefødekæde”, da
der kan være interessante samarbejdsmuligheder mellem de to projekter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.000.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til
Innovationsnetværket Biopeople til projekt: Samarbejdsplatform for
kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder.
2. Tilskuddet bevilliges under forudsætning af, at projektet indsender en
detaljeret effektkæde.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 16
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Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 16:
- Ansøgning
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17. Kompetencefødekæde
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3414876

Resume
Der er modtaget en Socialfondsansøgning fra Professionshøjskolen Absalon
vedrørende et EU-tilskud på 4.663.186 kr. samt 2.000.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projekt:
Kompetencefødekæde. Projektets aktiviteter skal bidrage til at øge det
regionale udbud af højtuddannet specialiseret arbejdskraft inden for det
naturvidenskabelige og tekniske område, som udpeges som en central
barriere for vækst. Projektet indstilles til tilskud.
Sagsfremstilling
Formålet med projektet er at etablere en kompetencefødekæde med fleksible
uddannelsesformater/moduler, som sikrer virksomhederne i Region Sjælland
højt specialiserede medarbejdere inden for STEM-området (Science,
Technology, Engineering, Math), med særlig fokus på bioøkonomi,
naturvidenskab, teknik, proces, produktion og automation. Efter afsluttet
projektdeltagelse forventes deltagerne at være kvalificeret til optagelse på
videregående uddannelser, f.eks. diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i
Kalundborg, produktionsteknolog, procesteknolog, byggetekniker,
bygningskonstruktør og laborant.
I projektet gennemføres forløb med potentielle deltagere identificeret primært
blandt kursusdeltagere på kvalificeringsforløb på regionens VUC’ere.
Samtidigt sættes der fokus på, om der blandt ledige f.eks. med en ikke udnyttet
gymnasial uddannelse samt beskæftigede med tilsvarende
uddannelsesbaggrund, vil kunne rekrutteres yderligere deltagere til forløbene.
Kernemålgruppen forventes at udgøre deltagere med 1) dansk gymnasial
baggrund, men uden erhvervsrettet uddannelse 2) udenlandsk gymnasial
baggrund, men uden formelt godkendt erhvervsrettet uddannelse samt 3) har
en erhvervsuddannelse inden for f.eks. fødevarer, jordbrug og/eller oplevelser.
Projektoplysninger
Projektnavn: Kompetencefødekæde
Aktør: Professionshøjskolen Absalon
Partnere: Erhvervsakademi Sjælland, Nordvestsjællands HF og VUC samt
VUC Storstrøm samt evt. øvrige VUC´erne i Region Sjælland. Som øvrige
samarbejdspartnere forventes inddraget Guldborgsund, Lolland, Næstved,
Holbæk, samt Odsherred og Slagelse kommuner
EU-tilskud: 4.663.186,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: optil 2,0 mio. kr.
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: Deltagere på VUC kvalificeringsforløb, beskæftigede samt ledige
Effekt: ca. 75 personer som efter projektdeltagelse er i gang med en
uddannelse
Aktiviteter: Udvikling af kompetencetilpasnings moduler samt afvikling af
additionelle uddannelsesforløb

- 48 -

Forventede resultater og effekter
Der screenes i alt 300 mulige deltagere, som forventes at resultere i, at 100
deltager i uddannelsesmodulerne – med frafald svarende til ca. 75 - som efter
projektdeltagelse er i gang med en uddannelse.
Samlet set vil projektet på sigt bidrage til, at de regionale virksomheder kan
rekruttere højtuddannede medarbejdere for både at kunne fastholde og øge
produktiviteten og eksporten.
Projekternes finansiering
Socialfondsprojektet
Medfinansiering fra
Vækstforum
Medfinansiering fra EU
Socialfond
Øvrig Medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb
2.000.000 mio. kr.

Støtteprocent
26 procent

4.663.186 mio. kr.

60 procent

1.108.790 mio. kr.
7.771.976 mio. kr.

14 procent
100 procent

Administrationens bemærkninger
Det er administrationens vurdering, at Socialfondsprojektet ligger inden for
EU-Socialfondsprogrammets akse 4.2 – Erhvervsfaglig uddannelse til voksne
og videregående uddannelse samt opfylder retningslinjerne for EU-tilskud.
Endvidere understøtter projektet ReVUS tema ”De rette kompetencer styrker
væksten” samt øger vækst og beskæftigelsen. Derudover understøtter projektet
Tekonologipagten, som er et statsligt initiativ mhp. at
Da administrationen fortsat er i dialog med ansøger, vil der kunne komme
mindre justeringer i projektets arbejdspakker samt budget.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
4.663.186,00 kr. fra Socialfonden, akse 4.2.B, Erhvervsuddannelse til
voksne og videregående uddannelse, til Professionshøjskolen Absalon
til projekt: Kompetencefødekæde.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 2.000.000,00
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til
Professionshøjskolen Absalon til projekt: Kompetencefødekæde.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen og Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Camilla Wang erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 17
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Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 17:
- Ansøgning - Socialfonden - Kompetencefødekæde
- Effektkæde - Kompetencefødekæde
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18. Clean Green plan
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3412518

Resume
Vækstforum Sjælland har modtaget en ansøgning fra Clean om et EU-tilskud
fra økonomirammen for Regionalfonden på 16.177.800,00 kr. til projekt
”CLEAN GREEN PLAN”. Ansøgningen kommer på baggrund af
annonceringen: Energi- og ressourceeffektive SMV’ere fra 2016.
Sagsfremstilling
Annonceringen: Energi- og ressourceeffektive SMV’ere blev oprindelig
godkendt i Vækstforums møde d. 7. december 2016. Der har efterfølgende
været arbejdet på at få afklaret forskellige aktørers mulige deltagelse i en
samlet indsats.
Indsatsen ligger under tema 1 i ReVUS’s investeringsplan vedrørende øget
ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen geografien samt under
Regionalfondsprogrammets akse 3: Energi- og ressourceeffektive SMV’ere.
Formålet med annonceringen og indsatsen er at understøtte en reduktion af
energi- og ressourceforbrug i SMV’erne og dermed styrke deres
konkurrenceevne.
Projektoplysninger
Projektnavn: CLEAN GREEN PLAN
Aktør: Foreningen CLEAN, København
Partnere: Indsatserne koordineres løbende med Dansk Symbiosecenter,
indsatser i Innovationsnetværket FehmernBelt og Vækstaftale 1/Væksthus
Sjælland
EU-tilskud: 16.177.800,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 0
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: SMV’ere med ressourceeffektiviseringspotentialer
Effekt: 130 SMV’ere får en grøn forretningsplan (max. 5% fra Region
Hovedstaden) med forventet fald i materiale-, og energiforbrug
Aktiviteter: Energi- og ressourcemæssig potentialevurdering i den enkelte
SMV’er.
Forventede resultater og effekter
Ud fra nøgletal om energi- og ressourceforbrug samt nøgletal om
besparelsespotentialer i brancher identificeres ca. 275 SMV’ere. Ca. 225
SMV’ere forventes at få en uforpligtende energipotentiale vurdering. Af disse
forventes 130 SMV’ere at få udarbejdet en egentlig grøn forretningsplan med
konkrete anvisninger på forbedringer og relaterede investeringsomkostninger.
Planerne udarbejdes af eksterne konsulenter.
Det vurderes, at effekten af det samlede antal grønne forretningsplaner vil lede
frem til et årligt fald i drivhusgasemissioner, energiforbrug samt
materialeforbrug.
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Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet via
Vækstforum
erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2 midler –
Regionalfonden
Anden medfinansiering – privat
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i
kr.
0

Støtteprocent

16.177.800

60%

10.785.200
26.963.200

40%
100

0

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for
Regionalfondsprogrammet akse 3, Energi- og ressourceeffektive SMV’ere samt
opfylder retningslinjerne for EU-tilskud.
Projektets aktiviteter bidrager til at opfylde ReVUS målsætning om øget
ressourceeffektivitet i Greater Copenhagen geografien. Fra Region
Hovedstaden vil der max. kunne deltage op til 5% af det samlede antal
deltagende SMV’ere. Denne grænse er fastsat af Erhvervsstyrelsen med
baggrund i EU-forordningerne, idet Region Sjælland er en såkaldt ”mellem
region”.
Indsatsen koordineres med Dansk Symbiose Center Kalundborg, herunder ved
at indsatsen dækker et større geografisk område ved tilbud til SMV’erne i hele
regionen.
Administrationen er i fortsat dialog med ansøger og forventer, at der kan ske
mindre aktivitets- og budgettilpasninger.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at
der ydes et tilskud på 16.177.800,00 kr. fra Regionalfonden, akse 3, Energi- og
ressourceeffektive SMV’er, til Foreningen CLEAN, København, til projekt:
CLEAN GREEN PLAN.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 18
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 18:
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- Ansøgning - Regionalfonden - CLEAN GREEN PLAN
- Effektkæde - CLEAN GREEN PLAN
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19. Symbioser på Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3411668

Resume
Dansk Symbiose Center ansøger om tilskud på 1 mio. kr. til en
symbioseindsats, som omfatter rådgivning og faciliteringsbistand til bl.a.
kommuner. Projektperioden er 1. januar 2018 til 31. december 2019.
Sagsfremstilling
Cirkulær økonomi og symbioser er fortsat på dagsordenen – både nationalt og
i EU, fordi den cirkulære tankegang på én gang kan give miljø- og klimafordele
og skabe en øget konkurrenceevne i virksomhederne. Senest har regeringens
advisory board for cirkulær økonomi peget på et vækstpotentiale på 45 mia. kr.
på landsplan frem mod 2035.
Region Sjælland medfinansierede i 2014 Dansk Symbiose Center med det
formål at understøtte virksomhederne i at samarbejde og udnytte potentialet i
industrielle symbioser.
Siden oprettelsen har centret opbygget vigtig viden og kompetencer omkring,
hvordan kommunerne kan understøtte udviklingen af symbioser.
Der foreslås derfor en indsats, der kickstarter symbiosetankegangen i de
kommuner, der endnu ikke har været inddraget i Dansk Symbiose Centers
arbejde. Indsatsen er med til at indfri målsætning 2 i ReVUS om, at 200
virksomheder arbejder med symbiose og ressourceeffektivitet.
Projektoplysninger
Projektets navn: Symbioser på Sjælland
Ansøgers navn: Dansk Symbiose Center
EU-Tilskud: 0,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 999.814 kr.
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2019
Målgruppe: De 11 kommuner i Region Sjælland der ikke er omfattet af
regionens igangværende symbioseindsatser, forsyningsselskaber,
virksomheder og erhvervscentre
Formål og indhold
Formålet med indsatsen er, at mindst fem kommuner opnår kompetencer til at
facilitere udviklingen af symbioser i deres lokalområde. Dette sikres ved, at der
skabes skræddersyede forløb til de deltagende kommuner, hvor også
erhvervscentre, forsyningsvirksomheder og forsyninger kan inddrages.
Kommunerne lærer at screene og matche deres virksomheder, som har
muligheden for at mindske deres materialeforbrug og dermed blive mere
konkurrencedygtige.
Endvidere skal indsatsen sikre vidensdeling mellem både de deltagende parter
og ud i en bredere offentlighed, fx via formidling af nyheder og konkrete cases.
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Endelig skal der udarbejdes en langsigtet strategi for en selvfinansierende
videreførelse af Dansk Symbiose Center, herunder dets juridiske konstruktion.
Aktiviteter:
1) Planlægning: Kortlægning af symbioser og involvering via
kommunaldirektørerne i K17, og de kommunale tekniske direktører
2) Workshop: Introduktion til kommuner af værktøjer m.v. og screening
af virksomheder
3) Håndholdt forløb: Facilitering af kommunernes egne indsatser med at
screene for symbioser
4) Formidling af projektets aktiviteter til deltagere og offentligheden
5) Strategi for det videre arbejde med symbioser i Region Sjælland
Det samlede projekt forventes at motivere kommunerne til at arbejde videre
med indgåelsen af symbiosepartnerskaber, og at samarbejdet mellem
virksomheder og kommuner bliver styrket.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0
999.814 kr.

Støtteprocent
100 pct.

0
0
999.814 kr.

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at projektet bidrager til målopfyldelsen af den
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategis målsætning om, at ressourceeffektive
virksomheder øger konkurrenceevnen. Desuden kan projektet bidrage til at
fastholde Region Sjællands førerposition inden for ressourceeffektivitet og
cirkulær økonomi.
Det er vurderingen, at potentialet for symbioser er langt større end det, der på
nuværende tidspunkt er indfriet. En måde at indfri potentialet på er via
projektet at understøtte regionens kommuner i selv at kunne arbejde med
screening og matchmaking af virksomheder.
Det er endvidere vurderingen, at projektet kan danne baggrund for en
langsigtet strategisk forankring af symbiosetankegangen i Region Sjælland
med udgangspunkt i det arbejde, der er gennemført i Dansk Symbiose Center.
Endelig vurderer administrationen, at der er behov for en 100% finansiering
for at kickstarte symbioseprocesserne i kommunerne.
Økonomi
Indsatsen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 999.814 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017
til Dansk Symbiose Center til projektet: Symbioser på Sjælland.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling blev tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 19
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 19:
- Ansøgning
- Bilag 1 _effektkæde
- Bilag 2 _ budgetskeam
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20. Rådgivning og innovationsforløb for
vækstparate nye virksomheder
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3429915

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte 11. september 2017 en annoncering efter
ansøgninger, som skulle resulterer i en Socialfondsansøgning og
Regionalfondsansøgning vedrørende: Rådgivning og innovationsforløb for
vækstparate nye virksomheder. Ved ansøgningsdeadline har
administrationen modtaget to ansøgninger, der supplerer hinanden, og som
begge indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland har 11. september 2017 annonceret efter en ekstra
indsats, der skal være med til at fremme og udvikle vækstiværksættere og
vækstvirksomheder i Region Sjælland. Titlen for annonceringen er
”Rådgivning og innovationsforløb for vækstparate nye virksomheder”.
Indsatsen deles op i to projekter. Et under Socialfondsprogrammets akse
vedrørende Iværksætteri og jobskabelse og et under Regionalfondsprogrammet vedrørende Styrket innovation i små og mellemstore
virksomheder (SMV’ere).
Ved skriftlig høring i Forberedelsessekretariatet (d. 4 – 11 oktober 2017) blev
ansøgningen fra Væksthus Sjælland godkendt til udarbejdelse af en egentlig
Socialfondsansøgning, og ansøgningen fra Danmark Tekniske Universitet blev
godkendt til udarbejdelse af en egentlig Regionalfondssansøgning.
De to projekter supplerer hinanden med en række aktiviteter og tilbud til
vækstparate iværksættere og SMV’ere, der forsyner dem med konkrete
værktøjer til kommercialisering og vækst af virksomheden, samt giver dem
adgang til samarbejder med forskere samt test- og udviklingsfaciliteter.
Formålet er at sikre øget innovation og vækst i omsætning og beskæftigelse
hos de deltagende virksomheder.
Projektoplysninger – Væksthus Sjælland
Projektnavn: Rådgivningsforløb for nye vækstparate iværksættere –
Videreudvikling af forretningsmodellen med henblik på skalering
Aktør: Væksthus Sjælland
Partnere: Danmark Tekniske Universitet (der er hovedansøger på den
tilknyttede ansøgning til Regionalfonden), Roskilde Universitet,
Erhvervsakademi Sjælland og Musicon, Roskilde samt 8 kommuner og
kommunale erhvervscentre.
EU-tilskud: 9.549.944,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.5 mio. kr.
Projektperiode: 6. december 2017 – 31. december 2020
Målgruppe: Etablerede iværksættervirksomheder der er under 3 år gamle, heri
også nye spin-out virksomheder fra universiteter
Effekt: 110 nye vækstparate iværksættere deltager i vækstrådgivning.
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Aktiviteter: Screening af nye iværksættervirksomheder for vækstpotentiale og
gennemførsel af rådgivningsforløb med henblik på kommercialisering og
vækst.
Forventede resultater og effekter
Gennemførsel af fælles rådgivningsforløb og individuel rådgivning for op til
110 nye vækstparate iværksættere, der er under 3 år gamle, med fokus på
kommercialisering af deres forretningside og produkter samt skalering af
virksomheden. Endvidere forventes projektdeltagelsen både at øge og
fastholde den generelle overlevelsesrate for nye iværksættere samt at 80-90%
af SMV’erne oplever 20% vækst i omsætningen og beskæftigede senest 2 år
efter projektdeltagelsen.
Projekternes finansiering
Socialfondsprojektet
Medfinansiering fra
Vækstforum
Medfinansiering fra EU
Socialfond
Øvrig Medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb
3.500.000 mio. kr.

Støtteprocent
22 procent

9.549.944 mio. kr.

60 procent

2.866.629 mio. kr.
15.916.573 mio. kr.

18 procent
100 procent

Projektoplysninger – Danmark Tekniske Universitet
Projektnavn: DTU Risø Reaktor
Aktør: Danmark Tekniske Universitet
Partnere: Væksthus Sjælland (der er hovedansøger på den tilknyttede
ansøgning til Socialfonden), Roskilde Universitet og CAPNOVA.
EU-tilskud: 13.768.901,00
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3,5 mio. kr.
Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2020
Målgruppe: Nye små- og mellemstore virksomheder
Effekt: 4 nye innovative virksomheder samt øget vækst/omsætning i 12-24
SMV´er via nye produkter/koncepter pga. projektdeltagelsen
Aktiviteter: Nye virksomheder deltager i innovationssamarbejder med
virksomheder og forskere samt får adgang til test- og udviklingsfaciliteter på
DTU Campus Risø og RUC.
Forventede resultater og effekter
42 nye virksomheder deltager i innovationsforløb, hvor de samarbejder med
forskere og virksomheder, og hvor 12-24 af disse virksomheder udvikler nye
produkter og løsninger.
Projekternes finansiering
Regionalfondsprojektet
Medfinansiering fra
Vækstforum
Medfinansiering fra EU
Regionalfond
Øvrig Medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb
3.500.000 mio. kr.

Støtteprocent
15 procent

13.768.901 mio. kr.

60 procent

5.796.000 mio. kr.
23.064.901 mio. kr.

25 procent
100 procent

Administrationens bemærkninger
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Det er administrationens vurdering, at Socialfondsprojektet fra Væksthus
Sjælland ligger inden for EU Socialfondens akse 1.A - Vejledning og støtte til
iværksættere samt opfylder retningslinjerne for EU tilskud.
Projektet vil bidrage med rådgivning til vækstparate iværksættere og
understøtte en hurtigere forretningsudvikling og skalering hos de deltagende
nye iværksættervirksomheder, der er under 3 år gamle. Samtidig forventes
projektet at bidrage til rekruttering af relevante nye vækstparate virksomheder
til Regionalfondsprojektets innovationssamarbejder, hvor virksomhederne får
adgang til test- og udviklingsfaciliteter.
Det er administrationens vurdering, at Regionalfondsprojektet fra Danmarks
Tekniske Universitet ligger inden for EU Regionalfondsprogrammets akse 1.A
- Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner samt
opfylder retningslinjerne for EU tilskud.
Projektet giver vækstparate nye virksomheder mulighed for at udvikle
produkter og løsninger i samarbejde med forskere og med adgang til test- og
udviklingsfaciliteter på DTU Risø og Roskilde Universitet. Det forventes at føre
til nye innovative virksomheder, der skaber nye job i regionen.
Projektet understøtter samtidig udviklingen af en platform, hvor regionale
virksomhederne får lettere adgang til unikke forskermiljøer, der kan
understøtte innovation og videnoverførsel fra universiteter til virksomheder.
Der forventes en række mindre justeringer i projekternes arbejdspakker inden
endelig ansøgning foreligger samt mulige budgetjusteringer.
Begge ansøgninger og oversigt over, hvordan de to projekter supplerer
hinanden, er vedlagt
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
3. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
9.549.944,00 kr. fra Socialfonden, Akse 4.1.A 1.A, Vejledning og støtte
til iværksættere, til Væksthus Sjælland til projekt: Rådgivningsforløb
for nye vækstparate iværksættere – Videreudvikling af
forretningsmodellen med henblik på skalering.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000,00
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Væksthus
Sjælland til projekt: Rådgivningsforløb for nye vækstparate
iværksættere – Videreudvikling af forretningsmodellen med henblik på
skalering.
5. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
13.768.901,00 kr. fra Regionalfondsprogrammets akse 1.A,
Innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner til
Danmark Tekniske Universitet til projekt: Risø Reaktor.
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6. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 3.500.000,00,kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Danmark
Tekniske Universitet til projekt: Risø Reaktor.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen og Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Anders Bjarklev erklærede sig inhabil under punktet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 20
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 20:
- Ansøgning - Regionalfonden - projekt DTU Risø Reaktor
- Effektkæde - projekt DTU Risø Reaktor
- Ansøgning - Socialfonden - projekt Rådgivningsforløb for nye vækstparate
iværksættere
- Effektkæde - projekt Rådgivningsforløb nye iværksættere
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21. Produktivitet via digitalisering,
automatisering og vækstrettet kompetenceløft
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3414854

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte 11. september 2017 en annoncering efter
ansøgninger, som skulle lede frem til egentlige Socialfondsansøgninger
vedrørende: Produktivitet via digitalisering, automatisering og vækstrettet
kompetenceløft. Ved ansøgningsdeadline har administrationen modtaget én
ansøgning til Socialfonden og én til Regionalfonden. Begge ansøgninger
indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland vedtog den 11. september 2017 at annoncere efter en
ekstra indsats, der skal øge digitaliseringen og automatiseringen samt give et
vækstrettet kompetenceløft til regionens virksomheder. Formålet med
indsatsen er at øge antallet af innovative virksomheder og øge produktiviteten
ved at indføre digitalisering og automatisering og gennemføre et vækstrettet
kompetenceløft af bl.a. medarbejderne.
Indsatsen deles op i to projekter. Et under Socialfondsprogrammets akse
vedrørende iværksætteri og jobskabelse og et under Regionalfondsprogrammet vedrørende flere vækstvirksomheder.
Ved skriftlig høring i Forberedelsessekretariatet (d. 4. – 11. oktober 2017) blev
ansøgningerne fra Erhvervsakademi Sjælland godkendt til udarbejdelse af en
egentlig Socialfondsansøgning og Regionalfondssansøgning:
Projektoplysninger – Socialfondsprojektet
Projektnavn: Digitale veje til vækst – SMV kompetence
Aktør: Erhvervsakademi Sjælland
Partnere: Væksthus Sjælland, Erhvervsuddannelsescenter Nordvest Sjælland,
LO, Danmarks Tekniske Universitet, Zealand Business College, Transportens
Innovationsnetværk, Roskilde Universitet, Køge Handelsskole, Center for
Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, Håndværksrådet, Dansk Byggeri
og Erhvervsuddannelsescenter Sjælland.
EU-tilskud: 10.931.482 kr.
Projektperiode: 1. april 2018 – 31. marts 2021
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.500.000 kr.
Målgruppe: Virksomheder inden for ReVUS brancherne fødevarer, bygge og
anlæg, transport og logistik, bioøkonomi.
Effekt: 90 af regionens virksomheder deltager i vækstrettet
kompetenceudviklingsforløb
Aktiviteter: Screening af virksomheder med henblik på tilførsel af vækstrettet
kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering, automatisering og bedre
innovationskompetencer.
Forventede resultater og effekter
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Projektet inddrager 90 af regionens virksomheder og inddrager 225 deltagere i
kompetenceudvikling. Det estimeres, at 203 deltagere (svarende til 90%)
opnår et kompetenceløft og højere omstillingsparathed, der fører til højere
produktivitet og innovationsevne.
Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering fra EU
Socialfond
Anden medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
7.500.000 kr.

Støtteprocent
40 %

10.931.482

60 %

0
18.431.482

0
100%

Administrationen er fortsat i dialog med ansøger, hvorfor der kan forekomme
aktivitets- og budgettilpasninger.
Projektoplysninger – Regionalfondsprojektet
Projektnavn: Digitale veje til vækst – SMV vækstplan
Aktør: Erhvervsakademi Sjælland
Partnere: Væksthus Sjælland, Erhvervsuddannelsescenter Nordvest Sjælland,
LO, Danmarks Tekniske Universitet, Zealand Business College, Transportens
Innovationsnetværk, Roskilde Universitet, Køge Handelsskole, Center for
Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster, Håndværksrådet, Dansk Byggeri
og Erhvervsuddannelsescenter Sjælland.
EU-tilskud: 10.925.110 kr.
Projektperiode: 1. april 2018 – 31. marts 2021
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 7.500.000 kr.
Målgruppe: Virksomheder inden for ReVUS brancherne fødevarer, bygge og
anlæg, transport og logistik, bioøkonomi.
Effekt: Der screenes 210 virksomheder og af dem forventes 15 virksomheder
at blive vækstvirksomheder som følge af deres deltagelse i projektet.
Aktiviteter: Screening af virksomheder med henblik på deltagelse i vækstforløb
ved udarbejdelse af vækstplaner. Samme kreds af virksomheder kan også
deltage i ovenstående Socialfondsprojekt.
Forventede resultater og effekter
Der forhåndsscreenes 210 virksomheder til at deltage i projektet og ud af dem
forventes 120 virksomheder at blive vurderet til at være parat til at deltage i
projektet. Ud af de 120 virksomheder forventes 85 at deltage i vækstforløb og
netværksaktiviteter. Af de 85 virksomheder forventes det, at 15 virksomheder
bliver til vækstvirksomheder. Det samlede anslåede jobskabelse er anslået til
60 fuldtidsbeskæftigede.
Projektets finansiering
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering fra EU
Regionalfonden
Anden medfinansiering

Ansøgt beløb i kr.
7.500.000

Støtteprocent
40 %

10.925.110

60 %

0

0
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Samlet finansiering
18.425.110
100%
Administrationen er fortsat i dialog med ansøger, hvorfor der kan forekomme
aktivitets- og budgettilpasninger.
Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at Regionalfondsansøgningen ligger inden for
Regionalfondens akse 2, flere vækstvirksomheder samt opfylder
retningslinjerne for EU-tilskud.
Projektet vil bidrage til at øge antallet af innovative virksomheder, øge
produktivitetsniveauet i små- og mellemstore virksomheder, øge andelen af
digitaliserede og automatiserede virksomheder.
Administrationen har endvidere vurderet, at Socialfondsansøgningen ligger
inden for Socialfondens akse 1, iværksætteri og jobskabelse samt opfylder
retningslinjerne for EU-tilskud.
Projektet vil bidrage til at øge andelen af personer med efteruddannelse, så de
nye teknologiske muligheder kan udnyttes. Dette bidrager også til at job
fastholdes.

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 7.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Erhvervsakademi
Sjælland til projekt: Digitale veje til vækst – SMV kompetence.
2. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 10.516.240
kr. fra Socialfonden Mål 2, prioritetsakse 1, Iværksætteri og
jobskabelse, til Erhvervsakademi Sjælland til projekt: Digitale veje til
vækst – SMV kompetence.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 7.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017 til Erhvervsakademi
Sjælland til projekt: Digitale vej til vækst – SMV vækstplan.
4. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 10.931.482
kr. fra Regionalfonden, Mål 2, prioritetsakse 2, flere
vækstvirksomheder, til Erhvervsakademi Sjælland til projekt: Digitale
vej til vækst – SMV vækstplan.
Sagen afgøres af Erhvervsstyrelsen og Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Susanne Lundvald, Ulla Skaarup og Anders Bjarklev erklærede sig inhabile
under punktet.

- 63 -

Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 21
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 21:
- Ansøgning - Regionalfonden - Digitale veje til vækst - SMV vækstplan
- Ansøgning - Socialfonden - Digitale veje til vækst - SMV kompetence
- Effektkæde - Socialfonden - Digitale veje til vækst - SMV kompetence
- Effektkæde - Regionalfonden - Digitale veje til vækst - SMV vækstplan
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22. Medfinansiering af TourismX
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3412756

Resume
Den nationale Turismeaktør Dansk Kyst- og Naturturisme søger om 1 mio.
kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af et projekt
om innovation og vækst i turismebranchen i Region Sjælland. Projektet er en
del af et nationalt projekt med samme formål. Projektperioden er 1. juli 2017
til 31. december 2019. Administrationen indstiller, at Vækstforum bevilger
medfinansieringen til projektet.
Sagsfremstilling
Den digitale udvikling har forandret turisternes adfærd markant. Løbende
udvikling og innovation i hele turismeerhvervet er nødvendig, fordi
turismebranchen i stigende grad udfordres af turisternes ændrede digitale
behov. Hvis Danmark og Region Sjælland skal have del i den globale
turismevækst, er det vigtigt, at det danske turismeerhverv formår at følge med
turisternes ændrede behov, så turisterne kan få tilbudt relevante services i
digitalt format.
Dansk Kyst- og naturturisme har derfor taget initiativ til at igangsætte
projektet TOURISMX, som er en landsdækkende indsats delvist finansieret af
Erhvervsstyrelsens centrale Strukturfondsmidler.
Målet med projektet er at facilitere et innovationsforløb for udvalgte SMV’ere,
som bl.a. gennem etablering af partnerskaber får styrket innovationskraften.
Partnerskaberne mellem virksomheder, innovationsaktører og
vidensinstitutioner skal således styrke produkt- og procesinnovationen i
turismebranchen i Region Sjælland. Konkret kan det både ske i form af fx
udvikling af bedre turistoplevelser eller en mere effektiv markedsføring
målrettet relevante målgrupper. Samlet set bidrager projektet til at styrke
konkurrenceevnen i turismebranchen i Region Sjælland.
Målgruppen er SMV’ere, der er en del af turismebranchen med
vækstpotentiale (scale-ups). De vil i projektet deltage som partnere og være
gennemgående deltagere i hele projektperioden.
Virksomhederne sammensættes i såkaldte SPRINT teams, som er sammensat
af mindst 3 SMV’ere, mindst en vidensinstitution og mindst en større
turismevirksomhed (en såkaldt mentorvirksomhed). Dansk Kyst og Naturturisme og Wonderful Copenhagen er projektledere for SPRINT teams.
Når de enkelte teams er etableret, gennemføres en 0-punktsmåling for at få et
udgangspunkt for innovationen. Denne indgår i evalueringen af projektet for
at vurdere forløbenes værdiskabelse efter endt forløb.
Efterfølgende skal resultaterne bredes ud, så de kommer en bred kreds af
virksomheder i turismebranchen til gode.
Projektoplysninger
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Projektnavn: TOURISMX
Aktør: Dansk Kyst- og Naturturisme
Partnere: Wonderful Copenhagen, RUC, Syddansk Universitet, Aalborg
Universitet,
EU-tilskud: 1.999.982 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.000.000 kr.
Projektperiode: 2 år 6 mdr. – 1. juli 2017 – 31. december 2019
Målgruppe: SMV´er inden for turismebranchen med innovationspotentiale
Aktiviteter: Facilitering af et innovationsforløb for mindst 10 udvalgte
SMV’ere, der skal styrke innovationskraften og derved konkurrenceevnen i
turismeerhvervet.
Forventede resultater og effekter
Resultater:
8 SMV’ere har udviklet koncepter til nye produkter/løsninger.
Effekter:
En mere produktiv, innovativ og digital turismebranche der kan møde
turisterne, hvor de er.
Flere besøg fra ind- og udland og dermed vækst i branchen. Flere tilfredse
turister, der kommer igen, og som anbefaler Danmark som rejsemål til
potentielle nye turister.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler Erhvervsstyrelsens
centrale
Strukturfondsmidler
Anden medfinansiering –
SMV´ernes
egenfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
0

Støtteprocent
0

1.000.000

25 %

1.999.982

50 %

999.982

25 %

3.999.964

100 %

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for
Regionalfondsprogrammet akse 1, Styrket innovation i SMV’ere samt opfylder
retningslinjerne for EU-tilskud.
Projektet imødekommer de behov, som er udtrykt af turismeerhvervet og
destinationsselskaber. Disse har peget på behovet for, at der igangsættes
målrettede erhvervsudviklingstiltag omkring service, forretningsudvikling,
digitalisering og samarbejde på tværs.
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Det er administrationens vurdering, at dette projekt kan fremme den vækst og
udvikling, der mangler i turismebranchen i Region Sjælland. Projektets
aktiviteter bidrager således til at opfylde ReVUS’s målsætning: Innovation
øger produktivitet og sikrer øget vækst og beskæftigelse.
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. til Dansk Kyst- og Naturturisme til
medfinansiering af projekt: TOURISMX. Midlerne afholdes af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2017.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 22
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 22:
- Ansøgning TourismX
- Erhvervsstyrelsens godkendelse af Mål 2 ansøgning til TourismX
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23. Digitalt Rejsehold
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3418579

Resume
Som en del af Region Sjællands vækstpartnerskabsaftale for perioden 20172018 med regeringen vil Visit Denmark sammen med interesserede
destinationsselskaber udvikle et digitalt rejsehold, der kan rådgive
destinationerne om, hvordan de sikrer den bedste digitale tilstedeværelse
baseret på turistens behov. Det indstilles, at der bevilges 497.740 kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler til det digitale rejsehold.
Sagsfremstilling
Turismebranchen er sammen med detailhandelen den mest digitaliserede
branche. Turismeerhvervet i Region Sjælland har et behov for at opgradere
sine digitale kompetencer, så det kan følge med turisternes anvendelse af
digitale platforme, når de rejser. Derfor bør branchen øge sin digitale
synlighed og koble sig på den digitale udvikling, for at skabe større effekt af
nationale og internationale kampagner.
I Region Sjællands turismeinitiativ i vækstpartnerskabsaftalen for perioden 20172018, blev det aftalt at øge Region Sjællands turisterhvervs kompetencer på det
digitale område. Dette skal ske i form af et digitalt rejsehold, som skal rådgive
destinationerne om relevant indhold og sammenhæng på digitale platforme og
sociale medier, herunder hvordan destinationerne kan understøtte deres
virksomheders digitale tilstedeværelse.
Projektoplysninger
Projektets navn:
Det Digitale Rejsehold
Ansøgers navn
Visit Denmark
Partnere
Visit Denmark og Region Sjælland
Projektperiode
01.01.2018 - 31.12.2018
Budget:
Samlet budget er 1.171.749 kr. heraf er der ansøgt om 497.740 kr. (42% af samlet
budget) af de regionale erhvervsudviklingsmidler. VisitDenmark står selv for
finansieringen op til det samlede budget.
Målgruppe
Offentlige aktører i Region Sjællands turismeerhverv, herunder turistchefer,
marketingmedarbejdere, pressemedarbejdere og informationsmedarbejdere.
Aktiviteter





Workshops - Der vil blive afholdt 10 workshops for i alt 4 destinationer
med hvert sit tema.
Webinars – der vil blive afholdt 3 webinars med max 25 deltagere på
hvert webinar.
Opfølgning på hver destination for at sikre kompetenceløft.
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Resultater







Workshop – kortlægning af nuværende digitale styrkepositioner og
svagheder.
Overblik over digitale krav, som fremtidens turist kræver for i alt 4
destinationer.
Fastlæggelse af KPI’er og fastlæggelse af resterende individuelle forløb.
Webinars: Uddannelse i relevante software / værktøjer, der skal løfte
destinationerne digitalt.
Opfølgning på KPI’er og overordnede mål for at sikre kompetenceløft i
slutningen af projektet.

Effekter



90 % af deltagerne fra de deltagende destinationer vurderer, at de har
fået et markant digitalt løft.

Finansiering
Beløb
Medfinansiering VækstForum 497.740 kr.
Medfinansiering VisitDenmark674.000 kr.
Samlet finansiering
1.171.740 kr.

Procent
42%
58%
100%

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at det Digitale Rejsehold kan være med til
at udmønte Vækstpartnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og
Regeringen. En afgørende faktor for gennemførelsen af projektet er, at
destinationsselskaberne bakker op om Det digitale rejsehold.
Administrationen har været i dialog med de fire største destinationsselskaber i
regionen - Visit Odsherred, VisitVestsjælland, Visit Sydsjælland og Møn, samt
Business Lolland-Falster - der har givet deres opbakning til rejseholdet, under
forudsætning af, at forløbene er tilrettet selskabernes behov.
Af projektbeskrivelsen fremgår det, at der netop er tale om tilpassede forløb.
Administrationen vurderer derfor, at projektet kan godkendes.
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 497.740 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2017
til Visit Denmark til at gennemføre projektet Det Digitale Rejsehold.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Indstilling tiltrådt og anbefales overfor Regionsrådet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 23
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
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Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.

Bilag til punkt nr. 23:
- Projektansøgning - Pilotprojektet Det Digitale Rejsehold
- Bilag 1 - Effektkædeskema Det Digitale Rejsehold
- Budget bilag 2 - Det Digitale Rejsehold
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24. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116445

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
BIOREG
CAPNOVA fik i september 2016 tilsagn om 2.998.523 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en kommende indsats kaldet
BIOREG med det etablerede projekt BIOPRO som forbillede.
BIOREG er et dansk/tysk Interreg projekt, som skal udnytte Region Sjællands
styrkeposition indenfor bioteknologisk produktion. Indsatsens formål er at
opbygge et solidt samarbejde mellem virksomheder og videnspartnere på
tværs af den dansk-tyske grænse med fokus på udvikling af nye løsninger
inden for en række bioteknologiske indsatsområder.
Som forudsætning for tilsagnet om tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler forudsættes bl.a., at projektet BIOREG godkendes af
Interreg 5a Deutschland-Danmark. Projektet skulle gøre brug af en reservation
i Interreg programmet til en særlig innovationsindsats målrettet Femernbælt
korridoren.
Grundet udfordringer i forhold til programreglerne er det ikke lykkedes at få
projektet bevilget, og leadpartneren CAPNOVA vurderer ikke, at de kan
udvikle et projekt, der kan indstilles til godkendelse af den tyske
forvaltningsmyndighed. Derfor blev projektudviklingen indstillet i oktober
2017. Tilsagnet om støtte med regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet
BIOREG bortfalder dermed.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Sagen forelagt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 24
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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25. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3116447

Intet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 6. december 2017, pkt. 25
Githa Nelander, Næstved Kommune, Thomas Adelskov, Odsherred kommune,
Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune, Jim Stjerne Hansen, Håndværksrådet ,
Poul Henrik Prahl, Landbrug og fødevarer, Søren Koefod-Sørensen , Danske
Bank, Andreas Nyborg, DI og Dorthe Hansen, Håndværksrådet deltog ikke i
Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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