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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288982

Resume
Sagsfremstilling
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsorden godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Vækstpartnerskabsaftale 2014
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358150

Resume
Erhvervs- og vækstministeriet forventer, at regeringens udkast til Vækstpartnerskabsaftale 2014
er klart ultimo september 2014. Vækstforum skal udpege en forhandlingsdelegation, der kan
forhandle den endelige aftale på plads. Forhandlingerne forventes at finde sted ultimo oktober
2014.
Sagsfremstilling
Vækstpartnerskabsaftalen 2014 mellem regeringen og Vækstforum Sjælland er ved at blive
forberedt af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Igennem de senere år er der arbejdet på at gøre vækstpartnerskabsaftalen mere fokuseret og
handlingsorienteret. Fremadrettet vil Vækstforum fortsat arbejde for, at Vækstpartnerskabsaftalen
bliver stadig mere skarp på, hvilke resultater, der skal opnås, og hvorledes staten skal forpligtige sig
til leverancer og finansiering af de enkelte indsatser.
Vækstforum har på sit møde den 24. juni 2014 drøftet og godkendt de tre overordnede temaer for
Vækstpartnerskabsaftalen 2014. Administrationen har udarbejdet vedlagte regionale indspil til
vækstpartnerskabsaftalen. Temaerne er:
• De offentlige anlægsinvesteringer skal anvendes som afsæt for at skabe vækst og innovation.
Der vil være et bredt fokus på, at alle de kommende store anlægsinvesteringer i regionen skal
medvirke til at skabe vækst og innovation. Der igangsættes et arbejde, hvor den viden som de
nationale innovationsnetværk og ”Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter” skal bringes i
spil i forhold til virksomheder i regionen. Derudover vil der blive arbejdet for at sikre
tilstrækkelig faglært arbejdskraft til de store anlægsprojekter blandt andet ved at anvende
efteruddannelsessystemet mere fleksibelt.
• Ressourceeffektivitet hvor der vil blive sat fokus på, hvordan arbejdet med
ressourceeffektivitet kan medvirke til at øge produktiviteten i virksomheder i regionen. Her vil
der blandt andet blive arbejdet med etablering af et nationalt symbiosecenter, grønne
forretningsmodeller, implementering af bioenergianlæg og bioøkonomi.
• Mindske værdigabet mellem Region Sjælland og de andre danske regioner ved at styrke de
virksomheder der kan og vil vækst. Det kan bl.a. ske gennem arbejdet med Team Vækst
Sjælland samt små og mellemstore virksomheders evne til at udvikle forretningsideer, hvor
nationale og europæiske puljer skal bruges til at styrke virksomheders forretningsideer.
Endvidere skal der fokus på at styrke eksporten fra virksomheder i regionen. Endelig skal der
fortsat arbejdes med at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i regionen, da det er en
grundlæggende forudsætning for at kunne skabe vækst.
Forhandling mellem regeringen og Vækstforum Sjælland
Regeringens udspil til Vækstpartnerskabsaftale 2014 er klart ultimo september 2014. Der afholdes
et administrativt møde med Erhvervs- og vækstministeriet d. 27. august 2014. Vækstforum får en
mundtlig orientering om indholdet i Vækstpartnerskabsaftalen 2014 på mødet d. 3. september
2014. Når regeringsudspillet er klart, sendes det i skriftlig høring i Vækstforum.
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De politiske drøftelser af Vækstpartnerskabsaftalen med ministrene forventes at finde sted ultimo
oktober 2014. Vækstforum skal i den anledning udpege en forhandlingsdelegation, der kan holde
møde med de relevante ministre for at indgå Vækstpartnerskabsaftalen. Det foreslås, at
forhandlingsdelegationen består af én repræsentant for hver af de fem parter i Vækstforum:
Kommunerne, Regionsrådet, vidensinstitutionerne, erhvervsorganisationerne og arbejdsmarkedets
parter.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at der udpeges en forhandlingsdelegation bestående af en
repræsentant fra de fem parter i Vækstforum. Regeringens udspil til vækstpartnerskabsaftale
sendes i skriftlig høring i Vækstforum.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 2:
- Regionens indspil til Vækstpartneraftale
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3. Det fremtidige turismefremmearbejde
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2356682

Resume
Som opfølgning på Regeringens aftale om vækstplan for turisme, er der indgået aftale mellem
Erhvervs- og Vækstministeren og Danske Regioner om tre regionale udviklingsselskaber for
turisme. Ligeledes er der udarbejdet Forslag til Lov om dansk turisme. Dette får indflydelse på
indretning og indhold af den fremtidige regionale turismefremmeindsats, herunder Vækstaftalen
om turisme.
Sagsfremstilling
Vækstforum blev på møde den 24. juni 2014 orienteret om, at Regeringen har indgået aftale med
Folketingets partier (undtagen Liberal Alliance) om vækstplan for turisme. Efterfølgende har
Erhvervs- og Vækstministeren og Danske Regioner indgået aftale om etablering af tre regionale
udviklingsselskaber for turisme. De tre selskaber er: Dansk Kyst- og Naturturisme, MeetDenmark
og Storbyturisme. Der er ligeledes udarbejdet Forslag til Lov om dansk turisme.
Om Dansk Kyst- og Naturturisme står der i aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og
Danske Regioner: ”Udviklingsselskabet oprettes ved en samling af de relevante aktiviteter i de
regionale turismeudviklingsselskaber VisitNordjylland, Midtjysk Turisme og Østdansk Turisme.
Turismeudviklingsaktiviteterne vedrørende kyst- og naturturismen i Region Syddanmark lægges
ligeledes ind som en del af det fælles udviklingsselskab for kyst- og naturturisme…”
Under Dansk Kyst- og Naturturisme oprettes to partnerskaber: Østersøpartnerskabet og
Vestkystpartnerskabet. Østersøpartnerskabet (der etableres med et sekretariat, som geografisk
placeres i Region Sjælland) bliver et hovedomdrejningspunkt for den fremtidige turisme-fremme
indsats i Region Sjælland. Kommunerne vil også fremadrettet arbejde med destinationsopbygning
og videreudvikling af destinationer.
Etableringen af Østersøpartnerskabet styres overordnet af den interim-bestyrelse for selskabet for
kyst- og naturturisme, der er nedsat med deltagelse af en direktør fra hver region. Der lægges op til,
at relevante offentligt og private aktører deltager i partnerskabet.
Som konsekvens af ovenstående er det administrationens vurdering, at Vækstforum bør opsige den
nuværende vækstaftale med Østdansk Turisme som leadpartner med virkning fra 1. april 2015,
hvilket svarer til 6 måneders opsigelse. En central opgave bliver at sikre, at de relevante dele af
igangværende turisme-fremme aktiviteter under vækstaftalen videreføres og videreudvikles
indenfor den nye organisatoriske ramme.
Økonomien i de nye regionale turismeselskaber
Erhvervs- og Vækstministeriet vil yde et tilskud på samlet 20 mio. kr. i perioden 2014-2015 til
Dansk Kyst- og Naturturisme til at fremme igangsætningen af det nye selskabs aktiviteter, inkl.
Vestkystpartnerskabet og Østersøpartnerskabet. Ifølge aftalen mellem Erhvervs- og
Vækstministeriet og Danske Regioner, vil ”…Regionerne arbejde for, at der via indstilling fra de
regionale vækstfora indskydes midler mindst tilsvarende det statslige bidrag.”
Om MeetDenmark står der i aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner at:
”Erhvervs- og Vækstministeriet vil yde tilskud på samlet 3,5 mio. kr. til selskabet for Dansk
Erhvervs- og Mødeturisme i perioden 2014-2015. Dette ligger oveni det tilskud på 2 mio. kr.
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Erhvervs- og Vækstministeriet allerede yder til det eksisterende MeetDenmark i perioden 20142015.
…Regionerne vil indskyde midler tilsvarende det statslige bidrag. Hertil kommer eventuelle
kommunale bidrag.”
Dansk Storbyturisme bliver forankret hos Wonderful Copenhagen, der finansieres som hidtil af de
deltagende parter. Således er Region Sjælland ikke forpligtet til at medfinansiere Dansk
Storbyturisme. I aftalen mellem Erhvervs- og Vækstministeren og Danske Regioner nævnes, at der
til projektet Global Connected er afsat 13 mio. kr. i 2014 og 11 mio. kr. i 2015. Region Sjælland har i
alt bevilget 8 mio. kr. til projektet i perioden 2010-2014.
Økonomi
Såfremt Vækstforum opsiger kontrakten vedrørende vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som
leadpartner, forventes de fremadrettede turisme-aktiviteter at kunne gennemføres indenfor den
økonomiske ramme, der er afsat til den nuværende vækstaftale 4.
I vækstaftale 4 indgår aktiviteter, som understøtter projekter og andre aktiviteter med særskilt
finansiering. Der er behov for at sikre, at forpligtelser i forhold til disse projekter, samt andre
forpligtigelser Østdansk Turisme måtte have, kan overholdes. Vækstforum vil efter administrativ
vurdering afholde denne type af omkostninger.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. Vækstforums vækstaftale 4 med Østdansk Turisme som leadpartner opsiges med virkning
fra 1. april 2015
2. Vækstforum Sjælland tilslutter sig den nye organisering af turismeområdet og bidrager
forholdsmæssigt med finansiering til Dansk Natur- og Kystturisme samt MeetDenmark.
Sagen afgøres af Regionsrådet.

-7-

4. Copenhagen - Fokuseret Vækstdagsorden
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2364078

Resume
Fokuseret Vækstdagsorden går nu ind i en ny fase med en stærkere organisering og fokus på
indholdet i samarbejdet. Vækstforum vil sammen med Vækstforum Hovedstaden fra 2015 blive
inddraget som rådgivende organ for bestyrelsen for Fokuseret Vækstdagsorden. Det betyder bl.a.
et årligt fælles møde mellem de to vækstfora og bestyrelsen.
Sagsfremstilling
Samarbejdet om en Fokuseret Vækstdagsorden for metropolregionen Copenhagen vil fremover
komme i mere fast struktur og med mere fokus på det strategiske indhold.
Formandskabet godkendte på møde d. 14. august 2014 oplæg vedr. organisation og finansiering af
samarbejdet. Der oprettes en bestyrelse med udgangspunkt i det nuværende formandskab, som
udpeger retningen i indsatsen for vækst og arbejdspladser med udgangspunkt i fire overordnede
temaer:
-

Erhvervsfremme
Arbejdsmarked
Internationalisering
Tiltrækning af udenlandske investeringer og talenter

Vækstforum Sjælland og Vækstforum Hovedstaden vil fungere som rådgivende organ for
bestyrelsen og dermed bidrage til, at arbejdsmarkedets parter og videninstitutioner inddrages i
indsatsen. De to vækstfora mødes en gang årligt med bestyrelsen. Derudover inddrages relevante
parter løbende i projekter og aktiviteter.
Der arbejdes videre med en finansieringsmodel, hvor finansiering sker gennem omprioritering af
eksisterende midler. Parterne stiller med de nødvendige ressourcer til basisfinansiering, herunder
sekretariat, ved at afsætte medarbejdere fra egne organisationer. I forbindelse med den løbende
opfølgning på vækstaftaler, kontrakter mv. med regionale aktører, herunder årlige
handlingsplaner, søges relevante emner under Fokuseret Vækstdagsorden indarbejdet.
Koordinering af aktiviteter på tværs af de to regioner indgår ligeledes i forbindelse med
forhandlinger med de pågældende aktører.
Det fastlægges i løbet af efteråret, hvordan det fælles brand Copenhagen skal benyttes.
De svenske parter i Skåne tager stilling til deltagelse i samarbejdet efter det svenske valg, som
afholdes i efteråret.
Model for organisering og finansiering af Fokuseret Vækstdagsorden færdiggøres i efteråret og vil
blive implementeret i 2015.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
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Administrationen indstiller, at det tiltrædes, at Vækstforum indgår som rådgivende organ for
bestyrelsen for Fokuseret Vækstdagsorden fra 2015, herunder at der afholdes et årligt møde
mellem bestyrelsen og de to vækstfora.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 4:
- Organisering og finansiering af Fokuseret Vækstdagsorden
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5. Samarbejdsaftale mellem Det Regionale
Beskæftigelsesråd, VEU-centre og Vækstforum Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358155

Resume
Der lægges op til, at Vækstforum Sjælland, Det regionale Beskæftigelsesråd og VEU Centrene i
Region Sjælland indgår en samarbejdsaftale, der skal styrke sammenhængen i de
arbejdsmarkeds-, erhvervs- og uddannelsespolitiske indsatser. Aftalen vil gælde for perioden
2014-2017.
Sagsfremstilling
Som et led i Vækstpartnerskabsaftalen 2013 med regeringen skal Vækstforum og Det regionale
BeskæftigelsesRåd(RBR) indgå en samarbejdsaftale.
Formålet er at styrke samspillet og skabe synergi mellem den arbejdsmarkeds-, erhvervs- og
uddannelsespolitiske indsats på områder for at sikre, at der er sammenhæng mellem
virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, efteruddannelsesudbuddet og
opkvalificeringen af de ledige i Region Sjælland.
Da et vigtigt element i denne indsats omhandler efteruddannelsesområdet foreslås aftalen også at
omfatte de to VEU centre (Voksen og EfterUddannelsescentrene) i region Sjælland.
Dette er også i overensstemmelse med VEU centrenes resultatkontrakt med
Undervisningsministeriet, hvor der ligeledes stilles krav om at indgå i et tættere samarbejde med
beskæftigelsesområdet og vækstforum. Vedlagte udkast til samarbejdsaftale er således udarbejdet
i samarbejde mellem de tre parter.
Samarbejdet mellem de tre parter skal skabe øget synlighed om såvel hvilke kompetencer
virksomhederne efterspørger, som hvilke opkvalificeringsmuligheder, der eksisterer. Derudover
skal aftalen sikre et bedre samspil mellem parterne i forhold til større indsatser som eksempelvis
Quickstart, fælles projekter fx omkring at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til
regionens produktionsvirksomheder, samt skabe et politisk dialogforum på tværs af de tre organer,
som sikrer at der også på strategisk niveau er sammenhæng i indsatsen.
Aftalen træder den i kraft på underskrivelsestidspunktet og udløber 31. december 2017.
Det regionale Beskæftigelsesråd bliver nedlagt i efteråret 2014. I stedet oprettes Regionale
ArbejdsmarkedsRåd (RAR), som kan føre aftalen videre sammen med de funktioner og fælles
opgaver, som er i aftalen.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 5:
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- Samarbejdsaftale

6. Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region
Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358159

Resume
Til videreførelse af igangværende symbioseaktiviteter i Region Sjælland og i tilknytning til
aktiviteterne i det nationale program for Grøn Industrisymbiose fremlægges med henblik på
reservation af midler et oplæg til et nationalt symbiosecenter 2015-17, som forankres i
Kalundborg.
Sagsfremstilling
Det fortsatte samarbejde om et nationalt symbiosecenter forankret i Kalundborg indgår i
Regionsrådets og Vækstforums fokus på at øge virksomhedernes ressourceanvendelse og
omkostningseffektivitet og dermed at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe vækst.
Formålet er at udbrede symbiose-samarbejder mellem virksomheder. Industriel Symbiose er et
konkret værktøj, der bidrager til grøn omstilling og fornyet vækst i virksomhederne. Det virker
gennem samarbejde mellem virksomheder om at minimere ressourceforbrug og øge genanvendelse
af restprodukter til gavn for virksomhedernes økonomiske, miljømæssige og innovative bundlinjer.
Regionsrådets og Vækstforums mål er, at symbiose- og energieffektiviseringsindsatser omfatter
mere end 200 virksomheder i løbet af 2015-17.
Vækstforum Sjælland og Kalundborg Kommune m.fl. har siden 2010 samarbejdet om at udbrede
erfaringerne fra Symbiosen i Kalundborg. Symbiose Centret blev etableret for at samarbejde med
virksomheder i regionen om at optimere deres brug af ressourcer og genanvende overskydende
ressourcer på tværs af virksomheder. I 2012 blev arbejdet suppleret med henholdsvis en
symbioseuddannelse og et eksportinitiativ. Initiativerne udløber med udgangen af 2014 og har i
perioden fået bevilget i alt 11 mio. kr. fra Vækstforum, Regionsrådet og Mål2, Regionalfonden.
Samlet økonomi 22 mio. kr.
Samtidig er det bl.a. via vækstpartnerskabsaftalerne med regeringen lykkedes at få sat symbioser
på den nationale dagsorden. I 2013 gennemførte regionerne og Erhvervsstyrelsen en pilotfase på
det nationale program for Grøn Industrisymbiose. Evalueringen af den indsats viste så mange
potentialer for symbiosesamarbejder, at samarbejdet fortsætter i 2014-16. Nationalt blev der i 2013
arbejdet med 260 virksomheder. Heraf blev der lavet 46 match og 24 virksomhedssamarbejder fik
tilskud til at arbejde videre, heraf 7 med sjællandske virksomheder. I Sjælland fortsatte yderligere
to samarbejder uden tilskud og flere potentielle symbioser er under udredning. Symbiose Centret
er også i denne omgang omdrejningspunkt for indsatsen i Region Sjælland, samt fra juli 2014 også
i Region Hovedstaden. Der er samtidig interesse nationalt for at arbejde videre med
symbioseuddannelser.
På den baggrund har Kalundborg kommune og Region Sjælland udarbejdet vedlagte oplæg til
etablering af et nationalt symbiosecenter i Kalundborg, som i løbet af 2015-17 skal udbrede viden
og erfaringer med symbiose-samarbejder yderligere i regionen og i resten af Danmark. Centret vil
udgøre en fælles indgang til symbiosearbejdet i Danmark, skabe grundlaget for at etablerede
symbioser videreudvikles og nye etableres, skærpe investeringsfremmepotentialerne, understøtte
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opbygge symbiose-kompetence blandt virksomheder, rådgivere og kommuner, og sikre dansk
forskning og videreudvikling af symbiose-metoden.
Symbiose Centret vil i 2015-17 gennemføre aktiviteter i følgende spor:

Vejledning til
virksomheder
- Ressourcetjek
- Facilitere symbioser
- Virksomhedsnetværk

Samarbejdspartnere:
Erhvervsfremmeaktører,
virksomheder

Investeringsfremme
- Besøg / delegationer
- Branding
- Tiltrækning af
investeringer og
virksomheder

Samarbejdspartnere:
Invest in Denmark,
Copenhagen Capacity
m.fl.

Kompetenceløft til:
- Virksomheder
- Kommunale miljø- og
erhvervsmedarbejdere
- Erhvervsfremmeaktører
- Private rådgivere

Samarbejdspartnere:
uddannelsesinstitutioner
, private udbydere

Videncenter
- Symbioseforskning
- Samarbejde
mellem forskere og
virksomheder
Samarbejdspartnere
: Universiteter,
forskningsinstitution
er, virksomheder

Centersekretariat

Output og effekter af aktiviteterne i 2015-17 forventes bl.a. at være:
• 300 ressourcetjek af virksomheder
• 90 dokumenterede cases for nye symbiosesamarbejder
• 8 etablerede og faciliterede ERFA-grupper for virksomheder
• Deltagelse i national task force
• 10 opstartsforløb for virksomheder med innovationspotentiale
• Udarbejdet brandingpakke med data, kortlægning og cases
• Kontakt til 15 udenlandske investorer
• Besøg af 1000 potentielle investorer
• Udarbejdelse af materiale til systemeksport
• 5 forskellige uddannelsespakker til differentierede målgrupper
• 25 gennemførte kursusforløb med virksomheder og kommuner
• 20 samarbejdsaftaler med danske og udenlandske universiteter
• 5 projektansøgninger med Symbiose Centeret som partner
Økonomi, organisering og proces
Symbiosecentret organiseres som et sekretariat under Kalundborg kommune, der vil stå for at
fundraise og gennemføre de beskrevne aktiviteter. Budgettet for symbiosecentrets sekretariat er 12
mio. kr. samlet i perioden 2015-17, dvs. 4 mio. kr. per år.
I vedlagte bilag er derudover beskrevet mulige samarbejdspartnere og finansieringskilder for de
beskrevne aktiviteter; bl.a. Mål 2, nationale midler, andre regioner og Horizon 2020. Der forventes
et samlet budget på ca. 30 mio. kr. Aktiviteterne, deres organisering og økonomi afklares frem mod
Vækstforums næste møde i december 2014 i samarbejde mellem Kalundborg kommune, Region
Sjælland og relevante samarbejdspartnerne, herunder i den fortsatte dialog med staten som nævnt
i oplæg til vækstpartnerskabsaftalen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum Sjælland reserverer 12 mio. kr. til drift af
symbiosecentrets sekretariat i 2015-17 med henblik på, at der fremlægges et endeligt budget og
projektbeskrivelse til beslutning om bevilling på Vækstforums og Forretningsudvalgets møder i
december. Midlerne reserveres fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2015-17.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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Bilag til punkt nr. 6:
- Et nationalt Symbiose Center - forankret i Region Sjælland.docx
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7. Vækstløft for SMV produktionsvirksomheder
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358160

Resume
I aftalen om regionale vækstpartnerskaber 2013 blev de regionale vækstfora og regeringen enige
om at etablere et nationalt vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder
under Erhvervs- og Vækstministeriet. Til gennemførsel af programmet søger Erhvervs- og
Vækstministeriet om et tilskud på i alt 3.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Sagsfremstilling
I forbindelse med indgåelse af vækstpartnerskabsaftalerne for alle vækstfora i 2013 var der enighed
om at etablere en landsdækkende indsats i regi af Erhvervs- og Vækstministeriet, der generelt vil
hæve
og styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i danske små og mellemstore virksomheder. Det
aktuelle projekts aktiviteter er planlagt til at identificere samlet op mod 1000 virksomheder fra de
fem regioner.
Vækstprogrammets formål, indhold og organisering
Vækstprogrammet gennemføres over en 3-årig periode og forventes igangsat primo 2015.
Projektets aktiviteter vil via repræsentation i projektets styregruppe blive tilpasset allerede
igangsatte og kommende regionale indsatser som f.eks. gennemføres af Væksthuset og andre
erhvervsfremmeaktører i relation til små og mellemstore produktionsvirksomheder.
Endvidere vil initiativet blive koordineret med de aktiviteter, der foregår i Vækstaftale +1: Den
direkte virksomhedsrettede indsats – Vækst i eksisterende virksomheder og iværksætteri med
Væksthuset som leadpartner samt andre igangværende og fremtidige indsatser inden for området.
De små og mellemstore produktionsvirksomheder, som identificeres,
skal have et betydeligt vækstpotentiale. Væksttjekket vil være en skræddersyet gennemgang af
virksomheden, hvor vækstpotentialer og udfordringer identificeres i dialog mellem konsulenter og
virksomhedens ledelse.
Væksttjek og vækstløftet gennemføres af private konsulenter med dokumenteret erfaring fra
rådgivning af produktionsvirksomheder eller af aktører med specialiserede kompetencer.
Ved deltagelse i programmet får virksomhederne derved en skræddersyet handlingsplan som led i
deres udviklings- og vækststrategi.
Operatøren af vækstprogrammet findes gennem udbud, og vil ifølge Erhvervs- og
Vækstministeriets ”Model for Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder” kunne
være et konsortium af erhvervsfremmeorganisationer samt offentlige og private aktører, som dog
ikke kan have en kommerciel fordel ved at deltage i projektet.
Aktøren skal i tilbuddet nærmere beskrive processen for udvælgelsen af virksomhederne, herunder
særligt beskrive hvordan virksomheder, der normalt ikke er i kontakt med det ordinære
erhvervsservice-system/virksomhedsrådgivere, identificeres og tilbydes deltagelse i
vækstprogrammet.
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Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af repræsentanter fra de regionale vækstfora og
Erhvervs- og Vækstministeriet. Erhvervs- og Vækstministeriet ligger op til, at styregruppen høres
om de indkomne tilbud og følger vækstprogrammets gennemførelse.
Det samlede budget for den nationale pulje forventes at være 60.000.000 kr. Erhvervs- og
Vækstministeriet søger alle vækstfora (eksklusiv Bornholm) om en medfinansiering på 1.000.000
kr. om året i projektperioden, i alt 3.000.000 kr. pr. vækstforum.
Den øvrige medfinansiering forventes at ske med 29.500.000 kr. fra en national pulje af EUstrukturfondsmidler for særlige vækstindsatser samt 14.500.000 kr. fra egenbetaling fra de
deltagende virksomheder.
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 i alt 3.000.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til Erhvervs- og Vækstministeriet til medfinansiering af
vækstprogrammet ”Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder”.
Bevillingen fordeles med 427.536 kr. af rammen for 2014 og 2.572.464 af rammen for 2015.
2. tilskuddet bevilges under forudsætning af, at de øvrige regionale vækstfora medfinansierer
med et tilsvarende beløb samt, at der opnås nødvendig medfinansiering på forventet
29.500.000 kr. fra den nationale pulje af EU-strukturfondsmidler.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 7:
- Bilag Model for Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder
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8. SMV-Innovation Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358162

Resume
CAPNOVA ansøger om midler til styrkelse af innovation i virksomheder i regionen. Indsatsen
baseres på CAT Links aktiviteter de senere år, som har bidraget til en større deltagelse af
sjællandske virksomheder i nationale og internationale programmer. Der lægges op til en
bevilling på 3.658.000 kr. udover de tidligere bevilgede 1.250.000 kr.
Sagsfremstilling
Regionsrådet og Vækstforum har de senere år arbejdet for, at virksomheder i regionen kan deltage i
nationale programmer og EU programmer, som fremmer innovation og vækst. Virksomheder i
regionen har generelt været underrepræsenteret i programmerne. På den baggrund har der været
en målrettet indsats for at øge virksomhedernes deltagelse i og medfinansiering fra sådanne
programmer og dermed øge virksomhedernes innovationsaktiviteter.
Indsatsen har dels været forankret i CAT Link, som blev etableret i 2011 med henblik på at udvikle
større satsninger med medfinansiering fra nationale og internationale programmer. Dels har
indsatsen været udmøntet via TIPS-projektet, som skal fremme virksomheders adgang til EUmidler. Begge initiativer er evalueret i 2013-2014. Evalueringerne konkluderer, at initiativerne har
været vellykkede og opnået eller overgået de opstillede resultatmål.
Vækstforum og Regionsrådet besluttede i foråret 2014 en samlet løsning for virksomheders adgang
til bl.a. EU-finansiering. Regionsrådet besluttede i april 2014 efter indstilling fra Vækstforum at
udmønte de 2 mio. kr. i budgetaftalen for 2014 til hhv. medfinansiering af European Enterprise
Network (EEN) (0,5 mio. kr.), videreførelse af TIPS i resten af 2014 (0,25 mio. kr.) og videreførelse
af CAPNOVA Link (tidl. CAT Link) (1,25 mio. kr.). Det er efterfølgende besluttet, at Væksthus
Sjælland i samarbejde med CAPNOVA Link bliver regionale partnere i EEN, hvor CAPNOVA især
spiller ind med viden om Horizon 2020.
CAPNOVA har på den baggrund søgt om midler til styrkelse af innovationsindsatsen i små og
mellemstore virksomheder. Målet er at bygge videre på de gode erfaringer fra CAT Link og TIPS og
øge innovation i en række virksomheder. Fra 2016 er målsætningen, at indsatsen kan videreføres
gennem et større innovationsprojekt under EU’s strukturfonde. EU-projektet udvikles i løbet af
2015.
Effekter og resultater
Samlet forventes effekten at være, at 30 virksomheder skal have en konkret hjælp og vejledning,
som resulterer i 10 innovationssamarbejder, hvoraf 4-5 forventes at modtage offentlig
medfinansiering fra nationale eller europæiske innovationsprogrammer.
Aktiviteterne forventes at medvirke til at otte virksomheder introducerer nye produkter over tid, at
der skabes 20 arbejdspladser indenfor 5 år og minimum 20 arbejdspladser yderligere på længere
sigt. Administrationen vurderer, at en gennemsnitspris pr. forventet arbejdsplads på ca. 125.000
kr. er relativt lavt, men at tallet er usikkert.
Aktiviteter
Der vil være vejledning og information til enkeltvirksomheder i samarbejde med andre aktører om
innovationsmuligheder. I næste omgang arbejdes der med etablering og igangsættelse af større
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partnerskaber af virksomheder og andre parter. Der er en opsøgende indsats under betegnelsen
”konnektor”, hvor virksomheder og relevante partnere identificeres og samles på baggrund af
direkte opsøgning af relevante virksomheder og henvisninger fra andre aktører som Væksthus
Sjælland mfl. Her er der primært tale om en-til-en samarbejde med virksomheder.
Endvidere arbejdes med partnerskaber, hvor flere virksomheder sammen kan udvikle produkter
mv. inden for regionale styrker og prioriteter. Denne del foregår under betegnelsen ”drivkraft”,
hvor der udvikles større innovationspartnerskaber med tilhørende finansieringsplan. Det skal ske
på baggrund af flere virksomheders ønske om i fællesskab at udvikle nye produkter/nye løsninger
til konkrete problemstillinger. Der forventes udviklet to innovationspartnerskaber, hvor
virksomheder samarbejder med videninstitutioner om udvikling af nye produkter eller løsninger
med kommercielt sigte. En løbende understøttende aktivitet vil være opbygning af viden om og
vejledning om nationale og internationale innovationsprogrammer og finansieringsmuligheder.
Økonomi
Det samlede budget i ansøgningen er på 5.983.000 kr. Der ansøges om i alt 4.908.000 kr. for 2015.
Regionsrådet bevilgede d. 3. april 2014 1.250.000 kr. til videreførelse af CAPNOVA Link. Der er
derfor behov for en bevilling på 3.658.000 kr.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3.658.000 kr.
af de regionale erhvervsudviklingsmidler for 2014 til CAPNOVA til projektet ”SMV-innovation
Sjælland”.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 8:
- Ansøgning SMV Innovation Sjælland.pdf
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9. Nationale mål for Femern Innovation Region
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358153

Resume
I regeringens vækstpakke indgår en målrettet indsats for at styrke innovationsmiljøet omkring
Femern Bælt forbindelsen under overskriften Femern vækstcenter. Der afsættes op til 40 mio. kr.
fra regeringen til at gennemføre indsatsen over en treårig periode. Vækstforum skal tilslutte sig
de rammer, indenfor hvor indsatsen gennemføres.
Sagsfremstilling
Femern Bælt forbindelsen har mulighed for at blive en drivkraft for vækst og innovation i hele
Danmark, herunder særligt i Region Sjælland og Region Hovedstaden.
På den baggrund har regeringen afsat op til 40 mio. kr. over en treårig periode til en indsats, der
skal styrke samarbejdet mellem stat, region og virksomheder. Indsatsen skal være med til at sikre,
at virksomhederne bliver bedre rustede til at udnytte potentialet for vækst og innovation i
forbindelse med etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Det skal primært ske ved at tilbyde
virksomhederne, især SMV’erne, deltagelse i innovative projekter, udviklingsaktiviteter og
netværk.
De 40 mio. kr. skal således anvendes til den allerede etablerede innovationsstruktur i form af en
række innovationsnetværk og GTS-institutter, som blandt andet i samarbejde med
erhvervsakademierne skal gennemføre virksomhedsrettede aktiviteter f.eks. trænings- og
undervisningsaktiviteter af faglærte i SMV’erne.
De 9 statslige GTS- institutter (GTS institutter er godkendte teknologiske serviceinstitutter) har til
opgave at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – med et særligt
fokus på de små og mellemstore danske virksomheder. Det sker ved at gøre forskningsbaseret
viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder. De 22 nationale
innovationsnetværk er ramme om aktiviteter og projekter, der kan inspirere virksomheder og
forskere om nye trends og teknologier, konkretisere og teste ideer, og skabe nye samarbejder både i
Danmark og i udlandet.
De overordnede mål for indsatsen i Femern Innovation Region (FIR) er:
•
•

3 -400 små - og mellemstore virksomheder gennemfører innovationsaktiviteter under
indsatsen
Flere innovationssamarbejder mellem danske og udenlandske virksomheder

I den kommende tid vil de overordnede mål for indsatsen blive konkretiseret og uddybet i
samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen. Blandt andet har styrelsen lagt op til, at
aktiviteter, som finder sted i Region Sjælland, vil blive særligt præmieret, således at der tilskyndes
til aktiviteter i regionen.
De overordnede mål vil blive præsenteret på Fehmarnbelt Days. Fehmarnbelt Days afholdes d. 30.
september – 2. oktober 2014 i et samarbejde mellem STRING, Femern A/S, Baltic Development
Forum og Fehmarnbelt Business Council, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter samt Femern
Bælt Komité. Konferencens tema er forbindelser, menneskelige som fysiske.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tilslutter at engagere sig i indsatsen ”Femern
vækstcenter” inden for de beskrevne rammer.
Sagen afgøres af Vækstforum.
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10. Udmønting af midler til nationale innovationsnetværk
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358164

Resume
Vækstforums godkendte d. 19. august 2013 en reservation på 5 mio. kr. til medfinansiering af
nationale innovationsnetværk inden for fire temaer. Efterfølgende er 22 innovationsnetværk
tildelt nationale midler. Forslag til disponering af midlerne forelægges nu til godkendelse af
Vækstforum.
Sagsfremstilling
Vækstforum reserverede på deres møde den 19. august 2013 5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til at indgå i relevante innovationsnetværk. Administrationen blev i den
forbindelse bemyndiget til at indgå i nærmere dialog med prækvalificerede innovationsnetværk
med henblik på at afklare og aftale hvilke aktiviteter, som det enkelte innovationsnetværk kan
gennemføre med relevans for vækstindsatsen i Region Sjælland. Dette skete inden for fire temaer.
De fire temaer som Vækstforum godkendte medfinansiering indenfor var; fødevareområdet,
oplevelsesøkonomi, sundheds- og velfærdsinnovation samt indenfor miljø, energi og byggeri.
Rådet for Teknologi og Innovation har den 4. december 2013 tildelt bevillinger for samlet 288 mio.
kr. til 22 innovationsnetværk. Netværkene løber i perioden 2014-2018.
På baggrund af administrationens dialog med de relevante og godkendte innovationsnetværk inden
for de fire temaer, har administrationen aftalt, at der bevilges medfinansiering til følgende
netværk:
Navn på netværk
Bevilling RTI/
Medfinansiering fra
Vækstforum Sjælland
Tilsagnsmodtager VFmidler
Aktiviteter i Region
Sjælland

Forventede effekter

Navn på netværk
Totalbudget/
Medfinansiering fra

Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM)
14 mio. kr/1,5 mio. kr.
Innovationsnetværket INBIOM v/ Agro Business Park
(www.inbiom.dk)
• Identifikation og analyse af virksomheder og indsatsfelter med
bioøkonomiske vækstpotentialer.
• Formidling af viden om innovationsmuligheder og udviklingen på
det danske marked og internationale markeder.
• Facilitering af ansøgninger til udviklings- og
demonstrationsprojekter.
• Styrkelse af virksomhedernes internationaliseringsindsats.
For perioden 2014-2018 forventes INBIOMs virke overordnet at
kunne påvise en direkte effekt på 100-200 mio. kr. i øget omsætning
for danske virksomheder, 50-100 nye jobs, start af 5-10 nye
virksomheder, udvikling af mindst 5 nye forretningsområder i
eksisterende virksomheder, 25-50 mill. kr. i yderligere eksport.
Innovationsnetværket Biopeople
12 mio. kr./0,35 mio. kr.
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Vækstforum Sjælland
Tilsagnsmodtager VFmidler
Aktiviteter i Region
Sjælland
Forventede effekter

Innovationsnetværket Biopeople ved Københavns Universitet
(www.biopeople.dk)
Deltagelse i udvikling og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter som
skal sikre kvalificeret og industrirettet arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Vestsjælland samt sikre et klyngeperspektiv på dette.
Fastholdelse af farma- og ingrediensvirksomheder i Vestsjælland samt
styrkede kompetencer blandt nuværende og kommende arbejdstagere
til de pågældende erhverv. Desuden synliggørelse ift. lignende klynger.

De resterende 3,15 mio. kr. forventes afsat til medfinansiering af FoodNetWork (ca. 350.000 kr.)
og til finansiering af innovationsnetværk til fremme af Femern Innovation Region.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at
1. det indstilles til Regionsrådet, at det bevilges 1.500.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler for 2014 til Innovationsnetværket IMBIOM
2. det indstilles til Regionsrådet, at det bevilges 350.000 kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2014 til Innovationsnetværket Biopeople.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
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11. Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV'er
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358165

Resume
Væksthus Sjælland ansøger om tilskud til etablering af projektet Vækstfremmende
Inkubationsforløb for SMV´ere. Forløbene placeres fysisk på de tidligere Vækstfabrik-lokationer.
Der søges om henholdsvis 1.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler samt
9.252.500 kr. fra Mål 2, Socialfonden, programperioden 2014-2020. Projektperioden er 2 år fra
1. september 2014.
Sagsfremstilling
Væksthus Sjælland ønsker at oprette vækstmiljøer for regionens små og mellemstore
virksomheder, der har et vækstpotentiale, som understøttes og udløses gennem deltagelse i
inkubationsforløb. Virksomhederne tilknyttes det enkelte forløb i en periode på 1-1,5 år.
Projektet udvikler og afvikler et effektivt, kompetencegivende forløb, som tilbydes de deltagende
virksomheder. Inkubationsforløbet tilbyder gruppebaserede vækstkonsulentworkshops blandt
andet i forretningsudvikling, iværksætteruddannelse, netværk, FabLab forløb, innovationsforløb.
Disse forløb skal koordineres med øvrige nationale og regionale aktiviteter og projekter, såvel på
strategisk plan som på det udøvende aktivitetsniveau, blandt ved repræsentation i det ansøgte
projekts styregruppe.
Projektets primære målgruppe er virksomheder, som har skalerbar og vækstpotentiel
forretningsplan samt nye iværksættere uden cvr.nr., herunder studerende. Socialfondsprogrammet
fastlægger, at ”indsatsen skal være rettet mod personer, der ønsker at etablere selvstændig
virksomhed/CVR-registrering på vej og nye iværksættere, personer, som inden for de seneste tre år
får deltagelse i projektet er blevet CVR-registreret”.
Ifølge ansøger vil virksomheder, der har indgået i det tidligere Vækstfabrik-projekt, ikke opnå
fortrinsret til det ansøgte projekt, men blive screenet på lige fod med andre potentielle deltagere.
Effekter og resultater
Der forventes rekrutteret i alt 175 små vækstvirksomheder, som placeres på regionens 11
vækstfabrikker. Det forventes, at 160 deltagere fuldfører inkubationsforløb, samt at 127 deltagere
forbedrer deres iværksætterkompetencer. Endvidere at 30 deltagere starter en ny virksomhed.
Administrationens bemærkninger
Udover ansøgning om EU-tilskud og tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, er der en
kontant kommunal medfinansiering på 4.ooo.000,- kr. fra 11 kommuner.
Endvidere påtænkes samarbejde med Roskilde Universitet, Syddansk Universitet,
handelshøjskolen i København og Erhvervsakademi, samt ved aktivitets relateret muligheder, med
aktørerne i relation til de frem vækstaftaler.
Ansøgningen ligger inden for Mål 2 programmet/Socialfondens mulige aktiviteter som blandt
andet er ”Iværksætteri og jobskabelse”. Endvidere inden for Vækstforums strategi 2014 vedrørende
”Innovation og internationalisering i regionens virksomheder”, herunder vækst i yderområder.
Ansøgningen og de opstillede output, effekter/resultater samt effektkæde vurderes at opfylde
Erhvervsstyrelsens krav.
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Administrationen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen vedrørende ovennævnte, som ingen
bemærkninger havde til benyttelsen af projektindikatorerne.
Endvidere vurderes administrationens krav om projektets sammenhæng og synergi til øvrige
projekter og aktiviteter at være indarbejdet i projektets set-up, styregrupperepræsentation m.v.
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 1.500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler i 2014 til Væksthus Sjælland til projekt Vækstfremmende
Inkubationsforløb for SMV´er
2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på 9.252.500 kr. fra Socialfonden,
Mål 2, prioritetsakse 1, Iværksætteri og jobskabelse, til Væksthus Sjælland til projekt
Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV´er
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Bilagsnotat Vækstfremmende inkubationsforløb for SMV´er
- Ansøgning Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV´er
- Budget
- Inkubatorernes placeringer
- Innovationsforløb
- Synergi og sammenhæng til øvrige projekter og aktiviteter
- Effektkæde
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12. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288983

Resume
Økonomioversigten giver et overblik over Vækstforum Sjællands økonomi for 2014 og 2015
vedrørende de regionale erhvervsudviklingsmidler samt EU´s strukturfondsmidler
(programperiode 2007-2013 og 2014-2020).
Sagsfremstilling
Økonomioversigten omfatter de aktiviteter, inklusive reservationer, som tidligere er bevilget, og
som er indstillet til godkendelse på dette møde. Opgørelsen over den europæiske strukturfonds Mål
2-midler er fordelt på de to fondsområder, Socialfonden og Regionalfonden. Der henvises til de
enkelte dagsordens punkter for uddybende oplysninger om de enkelte aktiviteter.
Vækstforums samlede økonomi 2014 og 2015**
*Mål 2
Mål 2
Danske kroner
Regionale
Regionale
Mål 2
Socialfond/
SocialfonderhvervserhvervsRegionalRegionalfond
en
udviklingsudviklingsfonden
i alt 2014-2020
2007-2013
midler
midler
2007-2013
2014
2015
Budgetramme
62.500.000
62.500.000 267.634.202 267.634.202
496.500.000
(inkl. øremærkede midler +
tilbageløb)
Hidtidige
48.258.119
1.000.000 267.634.202
267.485.843
0
bevillinger
Indstillinger fra
1.656.345
1.460.000
møder
14.05.2014 og
24.06.2014
Indstillinger til
7.435.536
2.572.464
0
0
0
mødet
03.09.2014
Reserverede
5.150.000
29.900.000
9.252.500
midler
Ikke
0
27.567.536
0
148.359
487.247.500
disponeret**
* Rammen for Mål 2 er fordelt på henholdsvis Regionalfonden med ca. 243 mio. kr. og
Socialfonden med ca. 253,5 mio. kr.
I 2018 vil der kunne udløses en resultatreserve på + 6% af rammen (+ ca. 30 mio. kr.).
Tilskudsrammerne, for så vidt angår programperioden for 2007-2013, har en afløbsperiode som
løber i hele 2014 og ved enkelte projekter 1. kvartal 2015.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014 og 2015.
Regionsrådet har afsat 62,5 mio. kr. til erhvervsudviklingsaktiviteter i 2014. Der er bevilget 25 mio.
kr. til Vækstaftaler i 2014 og reserveret tilsvarende beløb i 2015 og 2016. Derudover er der bevilget
midler til en række andre aktiviteter i 2014, jf. vedlagte bilag.
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I Regionsrådets budget 2014 afsættes 2 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne til
sundhedsinnovation. Midlerne udmøntes administrativt.
Vækstforum har tidligere reserveret 5 mio. kr. til medfinansiering af nationale innovationsnetværk,
hvoraf 1,85 mio. kr. udmøntes på dette møde, jf. sag om nationale innovationsnetværk.
Der indstilles i alt 7,4 mio. kr. på dette møde af 2014-midlerne og 2,6 mio. kr. af 2015-midlerne.
Hermed er rammen for 2014 brugt, mens der er 27,6 mio. kr. af 2015 midlerne, som ikke er
disponeret eller reserveret.
Mål 2 midler 2007-2013 – opgørelse af ikke forbrugte midler.
Der er i de danske Mål 2-programmer i strukturfondsperioden 2007-2013 afsat 267.634.202 kr.
under Regionalfonden og 267.634.202 kr. under Socialfonden til erhvervsudviklingsaktiviteter i
Region Sjælland.
Som orienteret om i Vækstforum møder i 2014, har Overvågnings-udvalget for Mål 2 tidligere
besluttet, at alle Mål 2-programmers midler løbende skal være disponeret. I modsat fald samles
udisponerede tilskudsmidler i en central pulje.
Den seneste samlede nationale opgørelse ultimo juni 2014 viste, at der både samlet set og for hver
Vækstforum forelå indstillinger af et omfang, så nogle projekter måtte sættes på en venteliste. Der
vil således ikke på nuværende tidspunkt blive tale om en central pulje.
Der aflægges i større og større omfang slutregnskaber for de tidligere igangsatte projekter. På
Vækstforums tidligere møder blev der givet administrationen bemyndigelse til at omfordele
tilbageførte midler på begge fondsområder – programperiode 2007-2013 - til igangværende
projekter og indstille nye projekter til tilsagn med baggrund i ovennævnte deadline.
Da der erfaringsmæssigt fortsat vil blive tale om større eller mindre ”tilbageløbs-midler”/ikke
forbrugte tilskud vedrørende programperioden 2007-2013, anbefales fortsat, at administrationen
fortsat er bemyndiget til at omfordele og øge tidligere bevilgede EU-tilskud til godkendte projekter
og eventuelt indstille nye projekter til Erhvervsstyrelsen til tilsagn, således at flest mulige
tilskudsmidler fastholdes/tiltrækkes i regionen til gavn for erhvervsudviklings-aktiviteterne.
Som det fremgår af ovenstående tabel, er der stort set disponeret over alle midlerne på begge
Fondsområder – programperiode 2007-2013 - ultimo juli 2014.
Ny strukturfondsperiode 2014-2020.
For så vidt angår den nye strukturfondsperiode for 2014-2020 blev programmerne primo august
måned 2014 godkendt i Kommissionen, hvorefter der har været adgang til det obligatoriske
elektroniske ansøgningsskema. Endvidere er Styrelsens hjemmeside opdateret med de for
ansøgerne nødvendige vejledninger og retningslinjer. I administrationen arbejdes der på flere
henvendelser vedrørende udarbejdelse af en egentlig ansøgning. Der henvises til sag vedr.
ansøgning fra Væksthus Sjælland.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Administrationen indstiller, at økonomioversigten godkendes.
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Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 12:
- Økonomioversigt side 1
- Økonomioversigt side 2

- 26 -

13. Opfølgning på tidligere beslutninger
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358167

Resume
Administrationen følger løbende op på de beslutninger, som Vækstforum Sjælland har truffet.
Her fremlægges den aktuelle status vedrørende udvalgte bevillinger og sager.
Sagsfremstilling
Omfordeling af Mål 2 tilbageløbsmidler programperiode 2007-2013 samt indstiller til
Erhvervsstyrelsen:
Som orienteret om i Vækstforums tidligere møder, har Overvågnings-udvalget besluttet, at alle Mål
2 programmers midler løbende skal være disponeret. I modsat fald samles udisponerede
tilskudsmidler i en central national pulje.
Med baggrund i ovenstående blev administrationen bemyndiget til at omfordele og indstille
eventuelle tilbageløbsmidler til Erhvervsstyrelsen i relation til allerede godkendte projekter og til
eventuelle nye jævnfør Vækstforums dagsorden af 14. maj 2014, punkt 9, ”Økonomioversigt”.
Administrationen har indstillet bevilling til følgende projekt:
Regionalfonden
● ”Etablering af vækstfabrikker”. Aktør: Væksthus Sjælland.
Merbevilling + 170.000,- kr. samt ændring af projektets ophørsdato
til 31. august 2014. Det samlede EU-tilskud udgør herefter i alt
15.348.172,- kr.
Ovenstående (mer-) bevilling er sket med baggrund i ikke forbrugte rammemidler samt
tilbageløbsmidler/tilbageløb fra slutregnskaber. Beløbet udgør det samlede mulige frigjorte beløb.
Administrationen har fortsat anmodet Erhvervsstyrelsen om tilførsel af yderligere midler til
rammen for Regionalfonden, såfremt der nationalt er uforbrugte midler, idet nogle af de
igangværende Regionalfonds projekter også ville kunne tilføres merbevillinger på grund af øget
aktiviteter m.v.
De regionale støtterammer for Socialfonden og Regionalfonden er således stort set opbrugte ultimo
juli måned 2014.
Status på igangsættelse af strukturfondsprogrammerne for Regionalfonden og Socialfonden.
I Vækstforum møde den 24. juni 2014, dagsordens punkt 10, blev orienteret om status for
godkendelsen m.v. af de danske operationelle strukturfondsprogrammer, herunder den
økonomiske regionale tilskudsramme for programperioden 2014-2020.
Programmerne blev godkendt i Kommissionen primo august måned 2014, hvorefter der har været
adgang til det obligatoriske elektroniske ansøgningsskema. Endvidere er Styrelsens hjemmeside
opdateret med de for ansøgerne nødvendige vejledninger og retningslinjer.
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Administrationen har siden fået en del henvendelser angående de nye programmers
tilskudsmuligheder. I administrationen arbejdes der på flere henvendelser vedrørende
udarbejdelse af en egentlig ansøgning.
Orientering om udpegning til overvågningsudvalget for strukturfondene, mål 2, i Danmark 20142020.
Vækstforum Sjælland er udpegningsberettiget til ét medlem og én suppleant af
Overvågningsudvalget for strukturfondene i Danmark 2014-2020 (de nye programmer).
Overvågningsudvalget opgave er at sikre, at de danske programmer for strukturfondene
gennemføres effektivt og med høj kvalitet. Endvidere er det deres opgave at følge programmernes
udvikling og godkende eventuelle supplerende udvælgelseskriterier fra de enkelte Vækstfora samt
godkende årsberetningen til EU-Kommissionen.
I den foregående programperiode har Vækstforum Sjælland, på lige fod med de øvrige Vækstfora,
været repræsenteret administrativt ved den medarbejder som varetager
strukturfondsadministrationen, hvilket fortsat anbefales. Medarbejderen udpeges af direktøren for
Regional Udvikling.
Da der fortsat vil være opgaver frem til afslutningen af programperioden 2007-2013 (forventet
medio 2015) fortsætter dette Overvågningsudvalg parallelt med det nye for programperioden 20142020.
Da der var deadline primo august for indstilling af ét medlem og én suppleant til
Overvågningsudvalget, er, med henvisning til Ligestillingsloven, specialkonsulent Finn Jalris
indstillet som medlem og sekretariatschef sekretariatschef Lisbeth Iversen som suppleant.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
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14. Udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2358152

Resume
Der er udarbejdet et udkast til høringsudkastet af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Der
lægges op til, at udkastet drøftes og godkendes på mødet med henblik på fremsendelse til
Danmarks Vækstråd, der skal høres om den regionale vækst- og udviklingsstrategien.
Sagsfremstilling
En synopsis på indholdet af den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi er blevet drøftet
på vækstforums møde i juni 2014.
På baggrund af denne drøftelse, tidligere drøftelser i Vækstforum og Regionsrådet samt debatfasen,
hvor der er modtaget input fra mange forskellige regionale aktører, er der udarbejdet vedlagte
udkast til høringsudkast af den regionale vækst og udviklingsstrategi.
Der lægges op til en drøftelse af udkastet med henblik på beslutning om, at udkastet med
eventuelle kommentarer sendes til høring hos Danmarks Vækstråd.
Indhold i udkast til høringsudkast
I forhold til synopsen, der blev drøftet på sidste Vækstforummøde er der ændret i strukturen i
udkastet for at tydeliggøre fokus i strategien, herunder de virksomhedsrettede elementer. Afsnittet
med udfordringerne/potentialerne er taget ud og der henvises i stedet til de udarbejdede
grundlagsanalyser. De fire temaer i udkastet er:
•
•
•
•

De rette kompetencer styrker væksten
Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst
Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst
Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed

Der er opsat ti konkrete målsætninger for vækst og udvikling i regionen. Der er arbejdet videre med
at gøre målsætninger mere og fokuserede i formål til det regionale perspektiv. Målsætningerne er i
strategien gjort kvantitative og målbare og vil i høj grad komme til at sætte retningen for vores
indsats:
1. Beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland
2. Bæredygtig udvikling med særligt fokus på ressourceeffektivitet øger virksomheders
konkurrenceevne
3. Regionens energi er grøn
4. Anlægsinvesteringer bidrager til varig vækst og blivende beskæftigelse
5. Innovation øger produktivitet og sikrer vækst
6. En kompetent arbejdsstyrke skaber vækst og velstand
7. Flere unge gennemfører en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende
ungdomsuddannelse
8. Styrket digital infrastruktur gør det attraktivt at leve og drive virksomhed i alle dele af regionen
9. Samarbejde med naboregioner skaber vækst i Region Sjælland
10. Vækst og udvikling i hele regionen
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Der er for yderligere at fokusere og prioritere vores arbejde opstillet seks principper. Nogle af dem
opsummerer, hvad vi hele tiden har lagt vægt på som fx at skabe sammenhængende indsatser og
stærke partnerskaber. Andre handler om, at vi skal tættere på virksomheder og aktører, der kan og
vil skabe vækst, at vi prioriterer kvalitet over kvantitet og at aktiviteter skal tilrettelægges, så
effekterne kan dokumenteres.
De erhvervs- og vækstrettede dele
Der er yderlige vedlagt en version med farvemarkeringer af, hvilke dele af strategien, der opfattes
som henholdsvis de erhvervs- og vækstrettede dele, de dele, der er fælles for både Vækstforum og
Regionsrådet samt de mere udviklingsorienterede dele, som hører under Regionsrådet.
Erhvervsministeriet har fremsendt et fortolkningsnotat vedr. udarbejdelsen af den regionale vækst
og udviklingsstrategi, der angiver, at hvis Vækstforum og Regionsrådet er enige om, at
Vækstforums bidrag integreres i den samlede strategi, er det i fuld overensstemmelse med loven.
Det vurderes derfor ikke, at farvemarkeringen er nødvendig fremadrettet.
Visionsoplæg
I forbindelse med udarbejdelsen af REVUS er der lavet et oplæg, der lægger op til en overvejelse af
en drøftelse om, hvordan fremtidens Region Sjælland kan se ud (vedlagt). Oplægget har været
drøftet med Vækstforums parter, herunder særligt kommunerne forud for dette møde.
På sigt vil evt. fælles bud på en fremtidig udvikling af regionen kunne indgå som en fælles vision i
den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi. Oplægget handler om fremtidssikring af
videregående uddannelser, om et muligt togstop for højhastighedstoget mellem København og
Hamborg og om prioritering af evt. kommende fysisk infrastruktur i regionen. Formålet med
oplægget er at starte en drøftelse af nogle svære, men også meget vigtige drøftelser af, hvordan vi
gerne vil have, vores region på sigt skal udvikle sig. Oplægget vil blive fremlagt til foreløbige
drøftelser i relevante sammenhænge i efteråret 2014.
Proces
Parallelt med Vækstforums behandling af strategien behandles den af relevante udvalg under
Regionsrådet. Herefter sendes udkastet med de indkomne kommentarer til høring hos Danmarks
Vækstråd. I oktober får Vækstforum det endelige udkast i skriftlig høring. Regionsrådet forventes
derefter i starten af november at sende det endelige høringsudkast i offentlig høring i otte uger.
Strategien forventes fremsat til endelig politisk behandling i Vækstforum og Regionsrådet primo
2015.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum drøfter udkast til høringsudkastet til den
regionale vækst- og udviklingsstrategi med henblik på godkendelse af, at udkastet med evt.
kommentarer sendes til høring i Danmarks Vækstråd samt at Vækstforum drøfter oplægget om
fremtidens Region Sjælland.
Sagen afgøres af Vækstforum.
Bilag til punkt nr. 14:
- Udkast til høringsudkast af den regionale vækst- og udviklingsstrategi
- REVUS udkast med farvemarkeringer
- Fremtidens Region Sjælland - overvejelser til drøftelse
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15. Gensidig orientering
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288986

Resume
Vækstforum orienteres om aktuelle relevante emner.
Sagsfremstilling
På opfordring fra flere af Vækstforum medlemmer afholdes der i efteråret et seminar, hvor
Vækstforums organisering, arbejdsmetoder, opgaver, resultater mm. gennemgås. Seminariet er
målrettet nye medlemmer, men alle er velkomne. Der vil blive sendt invitation ud.
Økonomi
Ingen driftsøkonomiske konsekvenser.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at sagen forelægges til orientering
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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16. Eventuelt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 2288987
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