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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3673231

Resume
Vækstforums møde d. 11. september 2018 afholdes på DTU Risø Campus i
tidsrummet 14.00-16.30.
Sagsfremstilling
Programmet for Vækstforums møde er:
13.00-13.45

Formøder i grupperne
Til formøderne er følgende lokaler reserveret:






13.45-14.00
14.00-14.40
14.40-15.15
15.15-16.30

Stort mødelokale i bygning 112
(regionsgruppen)
Forsal i bygning 112 (uddannelsesgruppen)
Mødelokale 1 i bygning 116
(arbejdstagergruppen)
Mødelokale 2 i 116 (erhvervsgruppen)
Mødelokale 3 i 116 (kommunegruppen)


Guidet gåtur til vindtunellen for de, der holder
formøder. Andre kan køre direkte til bygning 331
Fremvisning af Poul La Cour Vindtunnel, bygning 331
Gåtur (eller køretur) retur via DTU’s nye co-creation
miljø DTU Link
Møde i Vækstforum (Niels Bohr Auditorium, bygning
112)

Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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2. Status og det fremadrettede arbejde
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3647657

Resume
Som led i reformen af erhvervsfremmesystemet har regeringen fremsat
forslag til ændringer af Lov om erhvervsfremme. Det indebærer, at flere af
de opgaver, som hidtil er blevet løst af Vækstforum, falder bort. Nedenfor
gives en foreløbig status på, hvad der fremadrettet er lagt op til, at der sker
med de opgaver.
Sagsfremstilling
Lovforslaget om forenkling af erhvervsfremmesystemet er en samlet lovpakke,
der består af forslag til ændring af Lov om erhvervsfremme, forslag til ændring
af Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond og forslag til ændring af Lov om dansk turisme. Region
Sjælland har afgivet høringssvar i forhold til de foreslåede lovændringer.
Der lægges i forslag til Lov om erhvervsfremme op til, at der ændres væsentligt
på fire hovedområder:
1. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital
erhvervsfremmeplatform.
2. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de
regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
3. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i
Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låneog egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation,
udvikling og demonstration.
4. Den kommunale turismeindsats konsolideres i destinationsselskaber,
og der øremærkes turismeprojektmidler under
Erhvervsfremmebestyrelsen.
Lov om erhvervsfremme
Med udkast til den nye lovgivning nedlægges Vækstforum Sjælland og
erhvervsfremmeopgaven centraliseres. Region Sjælland vurderer, at dette kan
føre til en større koncentration af midlerne de steder, hvor der i forvejen er
stærke aktører. Med den nye struktur kan det således blive sværere at drive
udviklingen i f.eks. yderområder, og der er risiko for, at det også bliver sværere
for små operatører at tiltrække finansiering til projekter. Endvidere er der
risiko for, at centraliseringen fører til manglende kendskab til lokale og
regionale forhold.
Reformen effektueres bl.a. i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske
regioner for 2019, som pålægger Region Sjælland betydelige besparelser på det
regionale udviklingsområde på 112 mio. kr. Helt konkret betyder reformen, at
der nedlægges 25 årsværk i Regional Udvikling i Region Sjælland.
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Regionerne vil med den nye lovgivning stadigvæk have en central rolle på det
regionale udviklingsområde i forhold til at skabe attraktive uddannelsestilbud,
sørge for ren jord og drikkevand, udvikle kultur- og naturtilbud, drive en
velfungerende kollektiv trafik samt udvikle en attraktiv region.
Reformen betyder imidlertid også, at der er opgaver, som regionen ikke skal
løse fremadrettet. Nedenfor gives der en status over, hvad der forventes at ske
med igangværende projekter, vækstaftaler mm., som ikke længere løses af
Vækstforum.
Tilskudsprojekter
Vækstforum har ansvaret for varetagelsen af erhvervsfremmeopgaver frem til
d. 1. januar 2019. Vækstforum Sjælland kan således frit disponere over de
udviklingsmidler og strukturfondsmidler, som er til rådighed i 2018.
Erhvervsstyrelsen overtager pr. 1. januar 2019 ansvaret for at administrere
Vækstforum Sjællands igangværende projektportefølje og vil således foretage
udbetalinger, sagsbehandling og dialog med tilskudsmodtagere i den
forbindelse. Administrationen og Erhvervsstyrelsen er allerede i dialog om
overdragelsen af projekter, og det forventes, at arbejdet er afsluttet inden årets
udgang.
Vækstaftaler
Vækstforum Sjælland har indgået tre vækstaftaler med hhv. Væksthus
Sjælland, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Capacity for
perioden 2017-2019. Vækstaftalerne er 3-årige aftaler. Midlerne bevilges dog
årligt. Det betyder, at der hvert år, på Vækstforums sidste liggende møde, er
blevet bevilget midler til næste års aktiviteter. Da de fire vækstaftaler ligger
uden for de områder, som Region Sjælland må støtte fremadrettet, er de
imidlertid blevet opsagt med virkning fra 1. januar 2019.
Turisme
Vækstforum Sjælland har udpeget tre strategiske indsatsområder, som skal
danne grundlag for de kommende års arbejde med turisme i Region Sjælland.
De tre indsatsområder er: Digitalisering, udvikling og spredning af en
kernefortælling og sammenhængen mellem land og by.
For at sikre den fælles regional koordinering af turismeindsatsen, er der
nedsat et regionalt, koordinerende turismeforum. Hidtil har regionen siddet
for bordenden af dette forum. KKR har tilkendegivet, at de fremadrettet
overtager denne post, så arbejdet for en fælles, koordineret turismeindsats
fortsætter.
Den igangværende annoncering gennemføres, og det forventes, at der vil blive
forelagt ansøgninger til bevilling på Vækstforums møde den 28. november
2018. Disse projekter vil jf. ovenfor så blive overført til Erhvervsstyrelsen d. 1.
januar 2019.
Greater Copenhagen
Den 27. juni indgik 7 ud af regionsrådets 8 partier en aftale vedrørende
regional udvikling i Region Sjælland på baggrund af denne kommende
lovgivning omkring erhvervsfremme og økonomiaftalen for 2019 mellem
regeringen og Danske Regioner.
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Aftalen vedrørende regional udvikling beskriver udviklingsopgaverne i
fremtiden og udpeger fem centrale fokusområder for indsatsen. Et af
fokusområderne er Interregionalt samarbejde, herunder udnyttelse af
Femernforbindelsen, samarbejdet med Slesvig-Holsten, Greater Copenhagen
og de øvrige danske regioner til at skabe udvikling i Region Sjælland.
Interreg
Loven om Erhvervsfremme lægger op til, at regionerne kan fortsætte med
grænseoverskridende samarbejder. Region Sjælland vil derfor fortsætte med at
være programpartner i de tre nuværende Interreg 5A programmer:
Deutschland-Danmark, Øresund-Kattekat-Skagerak og South Baltic.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
Der har både i Regionsrådet og Vækstforum været udtrykt ønske om, at
arbejdet med ReVUS fortsætter således, at Region Sjælland har et stærkt fælles
ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft d. 1. januar 2019.
Derfor skrives ReVUS færdig med henblik på endelig godkendelse i
Regionsrådet i december 2018. Se nærmere om processen i sag nr. 3 på denne
dagsorden.
Vækstforum Sjællands resultatkontrakter
De regionale erhvervsudviklingsmidler samles fremadrettet i nationale puljer.
Samtidig centraliseres EU-midlerne i Erhvervsstyrelsen. Det betyder, at de
sjællandske projektansøgere fremadrettet vil være i direkte konkurrence med
aktører fra resten af Danmark. Med henblik på at sikre størst mulig hjemtag af
midler til udvikling i Region Sjælland – samt at udnytte potentialet ved
Femern forbindelsen – indgås der fire resultatkontrakter, der alle har til
formål at sikre et fortsat stort hjemtag af nationale og internationale puljer til
Region Sjælland.
De fire resultatkontrakter indgås med:



GATE21 og SymbioseCentret der i samarbejde har indgået en
resultatkontrakt med fokus på det grønne område. Indsatsen skal
understøtte de store potentialer Region Sjælland har på grøn
omstilling.



Der er med udgangspunkt i den eksisterende satsning på det
fælles projektkontor for erhvervsskolerne (omfattende Køge
Handelsskole, SOSU, EUC Sjælland og CELF) indgået en
kontrakt med henblik på, at der laves en målrettet indsats for at
samle aktørerne om at søge midler til at øge kompetenceniveauet
i regionen.



Den eksisterende aftale med Femern Belt Development
forlænges, og at der i aftalen indføjes en forpligtelsen til, at
Femern Development sikrer 1) At der udarbejdes ansøgninger til
det dansk-tyske Interreg-program og 2) igangsætter opbygning af
et danske og tyske virksomhedsnetværk i Femern Belt regionen.

-6-



Med udgangspunkt i det eksisterende arbejde i fonden FIERS er
der indgået en kontrakt, hvor der er fokus på en målrettet indsats
for at samle aktører om at søge midler til projekter, der
understøtter udnyttelse af det store potentiale indenfor
sundheds- og velfærdsteknologi.

På Vækstforums møde d. 20. juni 2018 blev der bevilget midler til
resultatkontrakterne, og samtidigt blev administrationen bemyndiget til at
færdiggøre kontrakterne. Udkast til tre af resultatkontrakter er vedlagt. Den
manglende resultatkontrakt vedrørende erhvervsskolerne vil forelægge til
Vækstforums møde d. 11. september 2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 2:
- Medlemsaftale FBD
- Handlingsplan FBD
- Resultatkontrakt Gate21
- Resultatkontrakt FIERS
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3. Det videre arbejde med ReVUS
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3609327

Resume
Med aftalerne om forenkling af erhvervsfremmesystemet og regionernes
økonomi 2019 er det besluttet, at opgaven omkring erhvervsfremme
overdrages til en national bestyrelse og nye erhvervshuse. Det foreslås, at
den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi gøres færdig, således at Region
Sjælland har et stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem
træder i kraft i 2019 samt, så ReVUS kan være udgangspunkt for en ny
regional udviklingsstrategi, som Regionsrådet skal udarbejde.
Sagsfremstilling
Region Sjælland har siden efteråret 2017 arbejdet på en ny Regional Vækst- og
Udviklingsstrategi (ReVUS) for 2019-2022 med det mål, at strategien skulle
godkendes af Regionsrådet til december 2018.
Formålet med ReVUS er at samle kommuner, vidensinstitutioner,
organisationer, virksomheder mfl. om fælles ambitioner og mål for
udviklingen af Region Sjælland.
Det er med aftale om ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” og aftale om
”Regionernes Økonomi 2019” besluttet, at regionerne ikke fremadrettet skal
udarbejde en Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.
Regionerne kan fortsat udarbejde en regional udviklingsstrategi og arbejde
med indsatser inden for kollektiv trafik, infrastruktur, uddannelse, udvikling i
yderområderne, miljø og grøn omstilling samt grænseoverskridende
samarbejder.

Som led i ”Forenkling af erhvervsfremmesystemet” oprettes der to
erhvervshuse i Region Sjælland, som med input fra kommuner og
Regionen, har til opgave at formulere indspil til den kommende
nationale vækststrategi, som fastsættes af en ny national
vækstbestyrelse.
Der blev den 27. juni 2018 indgået en politisk aftale i Regionsrådet vedrørende
regional udvikling i Region Sjælland. Aftalen specificerer bl.a., at Regionen
forsat vil stå i spidsen for den regionale udvikling og bidrage til, at Region
Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.
Aftalen indeholder desuden en række fokusområder, herunder at Region
Sjælland skal have en samlet strategisk ramme for regional udvikling.
Fortsat behov for fælles strategisk retning for udviklingen i Region Sjælland
Det er administrationens vurdering, at der fortsat er et stort behov for at samle
de mange sjællandske organisationer og aktører, der bidrager til vækst og
udvikling om én fælles strategisk retning med fælles målsætninger og
indsatser. Det vurderes endvidere, at det er afgørende, at det stærke
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samarbejde i regionen fortsættes, så der kan tiltrækkes midler fra de nationale
puljer til Sjælland.
Desuden har der i Vækstforum og fra flere kommuner og aktører været udtrykt
ønske om, at arbejdet med ReVUS skal fortsætte, så Region Sjælland har et
stærkt fælles ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft 1.
januar 2019.
Senest har KKR Sjælland afgivet høringssvar omkring det nye
erhvervsfremmesystem, hvori de anbefaler, at forslaget til ReVUS og
perspektiverne heri anvendes i det strategiske arbejde, som den nye nationale
vækstbestyrelse og erhvervshusene skal stå for, og som skal bidrage til den
videre vækst i regionen.
Det foreslås på den baggrund, at ReVUS – som allerede er meget langt i
processen– skrives færdig. En færdig ReVUS kan bruges som:

-

Fælles strategisk ståsted for regionen, de 17 kommuner og de
mange parter, der er med til at skabe vækst og udvikling i
regionen.
Indspil til den kommende nationale vækststrategi, som den
nationale bestyrelse skal fastsætte.
Udgangspunkt for Regionsrådets arbejde med en ny regional
udviklingsstrategi.

For at undgå unødigt bureaukrati foreslås det, at udkastet til ReVUS ikke
sendes i offentlig høring og i høring i Danmarks Vækstråd, som nedlægges ved
årsskiftet.
I stedet sendes udkastet til ReVUS til kommentering hos de mere end 50
centrale samarbejdspartnere, der har bidraget til strategiens indhold. Det
gælder blandt andet kommuner, virksomheder, erhvervsfremmeaktører,
forsknings- og uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter.
Den færdige ReVUS behandles af Vækstforum til november 2018 og på
Regionsrådets møde til december 2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum anbefaler til
Regionsrådet, at der udarbejdes et færdigt udkast til ReVUS, som forelægges
til godkendelse til december 2018.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 3:
- Udkast til ReVUS 2019-2022 - Maj2018
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4. Økonomioversigt
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3656054

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.
Vækstforums samlede økonomi 2018

Danske kroner
Budgetramme
Hidtidige
bevillinger og
reservationer
Tilbageløbsmidler
fra afsluttede
projekter
Indstillinger til
mødet den 11.
september 2018
Ikke
disponeret

Mål 2
Mål 2
Regionale
Regionalfonden
erhvervsudviklingsmidler 2014-2020
Socialfonden
2018
2014-2020
72.000.000

245.003.715 253.530.529

72.742.361

147.077.803

140.622.193

10.000.000

0

0

2.157.862

0

38.474.043

7.099.777

97.925.912 74.434.293

Strukturfondsmidler 2014-2020
Administrationen oplever stor efterspørgsel efter strukturfondsmidlerne. Der
er fortsat midler tilbage på alle akser, både i Regional- og Socialfonden, dog er
der forholdsvis få midler tilbage på Socialfondens akse 3.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018
Der er på nuværende tidspunkt tilbageført erhvervsudviklingsmidler på i alt 10
mio. kr. fra afsluttede projekter. Det forventes, at der op mod Vækstforums
møde d. 28. november 2018 vil være endnu flere tilbageløbsmidler.
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Administrationen oplever samtidig en øget interesse fra operatører og
forventer, at der skal behandles et stort antal ansøgninger til Vækstforums
møde i november.
Bevilling til Access Cities
Vækstforum besluttede ved en skriftlig høring at reservere en ramme på
1.927.200 kr. til Dansk Industris projekt ”Access Cities”. Projektet er en af de
ansøgninger, som blev modtaget i forbindelse med annonceringen om
”Internationalisering af SMV’er i Region Sjælland”. Administrationen har nu
modtaget det endelige materiale for projektet, og indstiller til dette møde, at
projektet godkendes, og at de reserverede midler bliver bevilget til projektet.
Ansøgning er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på
1.927.200 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til
Dansk Industri til projekt ”Access Cities”.
2. Orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 4:
- Endelig ansøgning_Access Cities
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5. Tilskud til projekter om inklusion af
udsatte unge i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland
Brevid: 3615151
Resume
Administrationen har modtaget en ansøgning fra Holbæk Kommune om
tilskud på 7.860.059 kr. fra Socialfondens akse 3 ”Inklusion via uddannelse
og beskæftigelse” til medfinansiering af projektet ”Mod til uddannelse”.
Ansøgningen foreligges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Holbæk kommune ønsker at igangsætte projektet ”Mod til uddannelse”, som
har til formål at fastholde antallet af unge med erhvervsuddannelse og øge
antallet af unge, der får en videregående uddannelse. Ansøgningen er vedlagt.
Projektets målgruppe er psykisk sårbare unge og unge med psykiske lidelser,
som skal sikres en ungdomsuddannelse og blive rustet til at kunne indgå i
arbejdsstyrken. I Region Sjælland består gruppen af flere end 14.000 unge.
Vækstforum har tidligere godkendt tre igangværende projekter indenfor social
inklusion-aksen i Region Sjælland. Der planlægges et samarbejde med de
eksisterende projekter med henblik på at inddrage erfaringer og skabe synergi.
Projektoplysninger: ”Mod til uddannelse”
Ansøgers navn: Holbæk Kommune
Partnere: ”Uddannelse til Alle Unge” under Holbæk Kommune, Forberedende
GrundUddannelse (FGU) og ErhvervsuddannelsesCenter Nordvestsjælland
(EUC-NVS).
EU-tilskud: 7.860.059 kr.
Projektperiode: 1. januar 2019 – 31. december 2021
Målgruppe: 120 psykisk sårbare eller unge med psykiske lidelser mellem 18 og
30 år, der ikke uden projektforløbets særlige støtte vil kunne optages på en
ungdomsuddannelse.
Aktiviteter:
Projektets fire hovedaktiviteter er:

1)
2)
3)
4)

Screening og rekruttering af i alt 120 unge
Mentorforløb i form af samtaler mellem mentor og mentee.
Udvikling af de unges sociale færdigheder
Afprøvning på uddannelser eller i praktik

Forventede resultater og effekter:
Ud af de 120 unge, der gennemfører projektet, vil 55 være tilmeldt eller have
påbegyndt en ungdomsuddannelse eller en forberedende grunduddannelse
(FGU), og 15 unge vil være i en form for beskæftigelse ved projektets
afslutning. Endelig forventes det, at 2 år efter projektafslutningen vil 45 af de
unge, svarende til 37,5 pct. have gennemført en ungdomsuddannelse eller en
FGU.
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Projektets finansiering
Medfinansiering Mål 2 midler
Socialfonden
Kommunal deltagerfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
7.860.059

Støtteprocent
60 %

5.240.106,67
13.100.165,67

40 %
100 %

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens akse
3, ”Inklusion via uddannelse og beskæftigelse”, samt opfylder retningslinjerne
for EU-tilskud. Ansøgningen har en lokal forankring, som forventes at være
effektfuld med henblik på at skabe en plads på arbejdsmarkedet for
målgruppen i en tid på vej mod fuld beskæftigelse.
Projektet understøtter målsætningen i den Regionale Vækst- og
Udviklingsstrategi (ReVUS) om at styrke sammenhængen mellem uddannelse,
kompetence, beskæftigelse og virksomhedernes behov.
Ansøgninger på vej i relation til gruppen af unge på kanten af arbejdsmarkedet
På Vækstforum mødet den 28. november 2018 forventes der forelagt en
ansøgning fra Den Sociale Kapitalfond, som ønsker at igangsætte projektet
”Nye vækstpartnerskaber for unge på kanten af arbejdsmarkedet”. Projektet
har til formål at hjælpe gruppen af unge på kanten af arbejdsmarkedet i
kombination med at øge væksten hos små og mellemstore virksomheder i
Region Sjælland. Projektet er udarbejdet og skulle have være forelagt på dette
møde i vækstforum, men da projektets partnerskabskommuner trak
deltagelsen i sidste øjeblik, har det været nødvendigt at afvente, at der faldt
nye partnerskabsaftaler på plads inden projektet kan foreligges til politisk
behandling.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at
der bevilges 7.860.059 kr. fra Socialfonden, akse 3, ”Inklusion via uddannelse
og beskæftigelse”, til Holbæk Kommune til projektet: ”Mod til Uddannelse”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 5:
- Ansøgning: Mod til uddannelse, Holbæk Kommune
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6. Tillægsbevilling af Strategi, mål og vækst
(SMV) og behandling af projektet SMVStrategi
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3642994

Resume
Væksthus Sjælland søger om en forlængelse af projektet ”Strategi, mål og
vækst” og om tilskud til et nyt projekt kaldet ”SMV-Strategi”, som er en
videreudvikling af ”Strategi, mål og vækst”. Projekternes hovedformål er at
gennemføre et strategiprogram for virksomheder i Region Sjælland, som kan
medvirke til, at virksomhederne realiserer deres vækstpotentialer. Der søges
om en tillægsbevilling på 4.940.270 kr. fra EU’s Socialfond til ”Strategi, mål
og vækst (SMV)”. Til projektet ”SMV-Strategi” søges der om 1.300.000 kr. i
tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og om 25.673.715 kr. i
tilskud fra EU’s Socialfond.
Sagsfremstilling
Projektoplysninger, tillægsbevilling Strategi, mål og vækst:
Ansøgers navn: Væksthus Sjælland
Projektnavn: Strategi, mål og vækst (SMV)
Nuværende projektperiode: 3. februar 2015- 31. august 2018
Periode for forlængelse: 1. september 2018 – 31. december 2018
Ansøgt regionale erhvervsudviklingsmidler: 0 kr.
Målgruppe: SMV’er i Region Sjælland
Effekt af forlængelse: 75 nye arbejdspladser og 27 virksomheder med en 10 %
øget omsætning.
Formål, målgruppe og partnere
Projektet ”Strategi, mål og vækst (SMV)” har til formål at styrke ledelsens
strategiske ledelseskompetencer samt virksomhedens organisatoriske
kapacitet og kompetencer for vækst og omstilling. Den ansøgte forlængelse
skal sikre, at man opnår projektets fulde potentiale og øger projektets
resultater og effekter.
Der er tale om en forlængelse af projektet, som har kørt siden 3. februar 2015.
Igennem projektperioden har mere end 130 virksomheder deltaget, der har
været afholdt 16 workshops og 4 masterclass-forløb. Der har vist sig at være
stor efterspørgsel efter dette tilbud, hvorfor Væksthus Sjælland har flere
virksomheder på venteliste til at deltage i workshops- og tilskudsforløb.
Projektet er tidligere blevet forlænget fra 3. februar til 31. august uden tilførsel
af midler. Der ansøges nu om en forlængelse på 4 måneder, således at
projektet kan øge sine resultater og effekter. De ekstra 4 måneder i
projektperioden skal sikre at yderligere 20 virksomheder får mulighed for at
deltage i projektet.
Forventede resultater og effekter
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I forlængelsesperioden gennemføres 6 ekstra strategiforløb og 1 ekstra
masterclass-forløb. Ligeledes vil yderligere 5 ekstra virksomheder få mulighed
for at deltage i et tilskudsforløb. Dette skal føre til, at yderligere 24 ledere får
øget deres vækstambitioner, og at 20 nye deltagere har øget deres
omstillingsparathed. På længere sigt forventes en forlænget projektperiode at
kunne føre til 75 nye fuldtidsstillinger, og 27 virksomheder har 10 % øget
vækst i omsætningen 2 år efter projektet.
Projektets finansiering
Ansøgt
beløb i kr.
Regionsrådets øvrige
0 kr.
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet 0 kr.
via Vækstforum Sjælland
Erhvervsudviklingsmidler

Medfinansiering Mål 2
midler

Anden medfinansiering:
Privat
deltagerfinansiering:
Kontante private tilskud:
Offentlig lignende
egenfinansiering:

Samlet finansiering

4.940.270,00
kr.

Samlet
beløb for
projekt
0 kr.

Støtteprocent

3.900.000 kr.

8,5 %

22.941.773,75
kr.

50 %

2.620.000,00
kr.
9.475.750,00
2.320.000,00 kr.
kr.
9.500.00,00
kr.
270,00 kr.
66.023,75 kr.
9.880.540,00
kr.

0%

20,7 %
20,7 %
0,14%

45.883.547,50 100%
kr.

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens
programakse 1 ”Iværksætteri og jobskabelse og investeringsprioritet”, og
opfylder kravene for EU-tilskud.
Administrationen indstiller til at projektet forlænges med 4 måneder, og at der
tildeles en tillægsbevilling på 4.940.270,00 kr. Af denne tillægsbevilling skal
en del gå til den forlængede projektperiode, mens en del af midlerne kan gå til
dækning af allerede afholdte projektaktiviteter.
Projektoplysninger, bevilling SMV Strategi:
Ansøgers navn: Væksthus Sjælland
Projektnavn: SMV Strategi
Projektperiode: 1. januar 2019- 31. december 2021
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Partnere: Væksthus Sjælland og Stevns Erhvervsråd (økonomisk partner),
samt videnspartnerne Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland
Ansøgt regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.300.000 kr.
Målgruppe: SMV’er i Region Sjælland
Effekt: 245 nye arbejdspladser og 90 virksomheder med en 10 % øget
omsætning.
Formål, målgruppe og partnere
Hovedformålet i ”SMV-strategi” er at styrke virksomhedernes forudsætninger
for at indfri deres vækstpotentiale, styrke konkurrenceevnen, hvilket på sigt
leder til øget beskæftigelse i de deltagende virksomheder.
Projektet ”SMV-Strategi” videreudvikler på de erfaringer Væksthus Sjælland
har fået i projektet ”Strategi, mål og vækst (SMV)”. Som tidligere nævnt er det
et projekt, der har vist, at der er en stor efterspørgsel blandt SMV’er i Region
Sjælland på disse strategiprojekter. Ved at lære af tidligere erfaringer skal
”SMV-Strategi” give et effektivt og fleksibelt tilbud og udvikle SMV’eres
strategikompetencer og evne til at omsætte strategien til konkret handling.
Projektet har startdato 1. januar 2019, og vil køre over 3 år. 170 virksomheder
deltager i projektet, som gennem forskellige aktiviteter vil få øget deres
strategiske kompetencer og organisatoriske kapacitet.
Forventede resultater og effekter
Projektet består af 6 forskellige hovedaktiviteter. I 1. hovedaktivitet er en
screeningproces udvikles og gennemføres 5 forskellige hovedaktiviteter.
Hovedaktivitet 2 er 7 strategiske basisforløb med deltagelse af 80
virksomheder. I hovedaktivitet 3 vil projektet tilbyde fire tematiserede forløb,
som adressere specifikke, strategiske udfordringer i de deltagende
virksomheder inden for organisation, ressourcer, eksekvering og indtjening for
120 virksomheder. Som hovedaktivitet 4 udvikles og afholdes 4 masterforløb
med deltagelse af 40 virksomheder. I hovedaktivitet 5 gennemføres et forløb
for yngre ejerledere med gennemførsel af 1 netværksforløb for yngre ejerledere
med deltagelse af 30 virksomheder. Som 6. hovedaktivitet er mulighed for
tilskudsforløb med køb af konsulenter, som kan bidrage til organisations- og
kompetenceudvikling for virksomhederne.
Det forventes, at 100 virksomheder vil benytte denne mulighed. Samlet
forventes projektet at føre til 240 nye fuldtidsarbejdspladser, 90 mere
omstillingsparate ledere, 345 omstillingsparate medarbejdere og 90
virksomheder med 10 % vækst efter 10 år.
Projektets finansiering
Regionsrådets øvrige
udviklingsmidler
Medfinansiering indstillet
via Vækstforum Sjælland
Erhvervsudviklingsmidler
Medfinansiering Mål 2
midler
Anden medfinansiering:

Ansøgt beløb i kr.
0 kr.

Støtteprocent

1.300.000 kr.

3%

25.673.715 kr.

59 %
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Privat
deltagerfinansiering:
Kontante private tilskud:
Offentlig egenfinansiering

14.561.352 kr.
1.950.000 kr.
29.705 kr.

33,5 %
4,5 %

Samlet finansiering

43.514.772 kr.

100%

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens
programakse 1 ”Iværksætteri og jobskabelse og investeringsprioritet” og
opfylder kravene for EU-tilskud.
Projektet bygger som nævnt tidligere videre på tidligere erfaringer fra andre
projekter, herunder ”Strategi, mål og vækst (SMV)”og kan gennem
evalueringer dokumentere både effekt og, at der er tale om et projekt, som
rammer en virksomheds efterspørgsel i Region Sjælland.
Det vurderes, at projektet vil medvirke til opfylde af målsætning 1
(beskæftigelsen bliver styrket i Region Sjælland), målsætning 5 (innovation
øger produktivitet og sikrer vækst) samt målsætning 10 (vækst og udvikling i
hele regionen) i Den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at projektet ”Strategi, mål og
vækst (SMV)” forlænges med 4 måneder til 31.12.2018, og at der
gives en tillægsbevilling til projektet på 4.940.270,00 kr. fra EU’s
Socialfond.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på
1.300.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til
Væksthus Sjælland til projektet ”SMV Strategi”. Tilskuddet ydes
under forudsætning af at der opnås støtte fra EU’s Socialfond.
3. Det indstille til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud fra EU’s
Socialfond på 25.673.715 kr. til Væksthus Sjælland til projektet
”SMV Strategi”.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Bilag til punkt nr. 6:
- Ansøgning om tillægsbevilling
- Budget for tillægsbevilling til Strategi, mål og vækst
- Ansøgning SMV Strategi
- SMV Strategi Budget
- Effektkæde Strategi, mål og vækst
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7. Tilskud til Fundraising Service Sjælland 2.0
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3608185

Resume
Fonden CAT søger om tilskud til projektet ”Fundraising Service Sjælland
2.0”. Projektet vil yde en vejlednings- og rådgivningsindsats over for
SMV’ere, som skal gøre virksomhederne dygtigere til at tiltrække kapital –
både fra offentlige støtteprogrammer og privat investorkapital. Der søges
om et tilskud på 9,2 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Ansøger planlægger at indsende en supplerende regionalfondsansøgning,
som kan behandles på Vækstforums møde d. 28. november 2018.
Sagsfremstilling
Capnova A/S har i årene 2016-2018 stået i spidsen for ”Fundraising Service
Sjælland”, der har informeret og vejledt virksomheder i regionen om
fundingmuligheder hos danske og europæiske fonde. Indsatsen, som er støttet
med 8,5 mio. kr. fra Vækstforum Sjælland, har indtil videre ført til, at der blev
tiltrukket 19 mio. kr. fra støtteprogrammer.
Nærværende ansøgning er en fortsættelse og udbygning af ovenstående
indsats. Projektet vil gennemføre brede informationsaktiviteter om
finansieringsmuligheder på den ene side og koncentrerede forløb for udvalgte
virksomheder på den anden side. Projektet har et væsentligt større omfang
end indsatsen i perioden 2016-2018. Projektet vil udover information og
vejledning yde rådgivning af virksomhederne. En betragtelig del af
projektmidlerne skal bruges til finansiering af den grundlæggende kapacitet
hos Fonden CAT/Capnova A/S.
Projektet er opdelt i to selvstændige ansøgninger: Den første, som behandles
på Vækstforums møde d. 11. september 2018, søger kun om støtte fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Den anden ansøgning, som forventes
behandlet på Vækstforums møde d. 28. november 2018, er en
regionalfondsansøgning, som skal geares med regionale
erhvervsudviklingsmidler, som der også søges om i denne omgang.
Projektoplysninger
Projektnavn: Fundraising Service Sjælland 2.0
Aktør: Fonden CAT, Center for Avanceret Teknologi, Forsknings- og
Teknologipark, projektarbejdet skal udføres af Capnova A/S
Partnere: Ingen yderligere projektpartnere
EU-tilskud: 5.437.197,38 kr. (søges ikke i denne omgang, men til Vækstforums
møde d. 28. november 2018 i stedet for)
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 9.206.182,38 kr.
Projektperiode: 1.12.2018-31.12.2021
Målgruppe: SMV’er i Region Sjælland
Forventede resultater og effekter
Det er forventningen, at der bliver screenet 100 virksomheder om året.
Aktiviteterne udmønter sig i vejlednings- og rådgivningsforløb til 140
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virksomheder. Forløbene resulterer i 98 vækstplaner/fondsansøgninger hos
virksomhederne.
Projektet forventer samlet set at skabe 300 nye job, 40 nye vækstvirksomheder
samt en øget meromsætning i de deltagende SMV’er på 505 mio. kr. Samtidig
vil projektet tiltrække 134,5 mio. kr. i ekstern finansiering til virksomhederne.
Projektets finansiering
Ansøgt beløb i kr.
Medfinansiering indstillet 9.206.182,38 kr.
via Vækstforum
Erhvervsudviklingsmidler

Medfinansiering EURegionalfond

5.437.197 kr. (ansøgning
forventes i november)

Medfinansiering fra
deltagende virksomheder
(brugerbetaling)

2.229.105 kr.
(ansøgning forventes i
november)

Samlet finansiering

16.872.485 kr. (inkl.
regionalfondsansøgning,
ellers 9.206.182 kr.)

Støtteprocent
55 pct. (under
forudsætning af, at
regionalfondsansøgningen
godkendes til
Vækstforums novembermøde, ellers 100 pct.)
32 pct. (godkendelse af
regionalfondsansøgningen
forudsat)
13 pct. (godkendelse af
regionalfondsansøgningen
forudsat)

Administrationens vurdering og begrundelse for indstilling
Det vurderes, at ansøgningen ligger indenfor ReVUS’ målsætninger om at
skabe flere vækstvirksomheder og om at understøtte virksomheder med at
udarbejde vækstplaner. Dog er der en række andre forhold i ansøgningen, som
vurderes at være kritiske:



Finansiering:
o Det samlede projekt søger om en meget høj regional
medfinansiering – både i totalbeløb (9,2 mio. kr.) og
andelsmæssigt (55 pct. af projektets finansiering, under
forudsætning, at regionalfondsansøgningen godkendes).
Vækstforum har tidligere drøftet, at de resterende
regionale udviklingsmidler for 2018 i videst muligt
omfang skal bruges til medfinansiering af
strukturfondsprojekter.
o Det ansøgte beløb på 9,2 mio. kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler overstiger på nuværende
tidspunkt de tilbageværende midler for 2018.
o Regeringens reform på erhvervsfremmeområdet betyder,
at innovationsmiljøerne som Capnova får frataget 80 pct.
af deres finansiering, hvilket betyder, at en stor del af
Capnovas kapacitet, viden og adgang til virksomheder vil
forsvinde. Store dele af projektets budget (74 pct.) skal gå
til lønudgifter. Det er administrationens vurdering, at en
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del af disse midler vil gå til kapacitetsopbygning hos
Fonden CAT/Capnova A/S.
Organisatorisk setup:
o Fonden CAT er projektets eneste partner. Selvom
ansøgeren redegør for samarbejdsflader med andre
aktører i erhvervsfremmesystemet, er det
administrationens vurdering, at projektet ikke er
tilstrækkeligt forankret hos andre relevante aktører.
o Fonden CAT står som ansøger, men arbejdet skal udføres
af Capnova A/S, som er et delvist privatejet aktieselskab.
Det er tvivlsomt, om hvorvidt Capnova A/S fra et
udbudsretsligt synspunkt kan ”overtage” opgaver fra
Fonden CAT uden forudgående udbudsproces. Dette skal
afklares af en jurist.
Statsstøtte:
o Loven om erhvervsfremme tillader ikke direkte
virksomhedsstøttende aktiviteter, og det vurderes, at de
foreslåede aktiviteter som rådgivning og udarbejdelse af
vækstplaner/fondsansøgninger hører til i denne kategori.
Således er det administrationens vurdering, at nogle af
projektets hovedaktiviteter ikke er forenelige med loven
om erhvervsfremme.
o Administrationen vurderer efter konsultation af en række
statsstøtteeksperter, at et muligt tilskud til projektet i sin
nuværende form kan være potentielt
konkurrenceforvridende, da Fonden CAT/Capnova A/S
med de skitserede ydelser til virksomhederne er i
konkurrence med aktører på det private marked.
Overlap til andre indsatser:
o Det vurderes, at dele af projektaktiviteterne konkurrerer
med tilbud fra andre erhvervsfremmeaktører om den
samme målgruppe, herunder Væksthusets ”Zealand
International” og ”Strategi mod Vækst” samt to Interregansøgninger fra hhv. Væksthus Sjælland og CLEAN.
Måltal og succeskriterier:
o Det er administrationens vurdering, at de oplyste effekter
af projektet vil være urealistiske at opnå med de foreslåede
aktiviteter.

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

1. Der ikke ydes tilskud til Fonden CAT til projekt Fundraising
Service Sjælland 2.0.
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2. Fonden CAT opfordres til at arbejde videre med en
regionalfondsansøgning, som drøftes på Vækstforum-mødet den
28. november 2018. Fonden CAT skal i ansøgningen sikre, at den
nye ansøgning står på et klart indholdsmæssigt og juridisk
grundlag, bygger på et stærkt partnerskab med andre regionale
og kommunale aktører og sigter på ambitiøse men realistiske
effekter.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Bilag til punkt nr. 7:
- Ansøgning_Fundraising Service Sjælland 2.0_Endelig
- Bilag 1_Effektkædeskema 2.1_Fundraising Service Sjælland 2.0_Endelig
- Bilag 2_ Budget_Fundraising Service Sjælland 2.0_Endelig
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8. Tilskud fra puljen til kortere
vækstindsatser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3609277

Resume
Der er indkommet 3 ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser med en
samlet ansøgning om tilskud på 857.862 kr. De indstilles alle til godkendelse.
Sagsfremstilling
For at imødekomme behovet for at kunne igangsætte hurtige og mindre
projekter besluttede Vækstforum på sit møde 14. marts 2018, at der som et
forsøg i 2018 oprettes en pulje på 2 mio. kr. til kortere vækstindsatser og
mindre forprojekter, der har en akut karakter, eller som efterfølgende kan
videreføres i større strategiske indsatser med støtte fra andre midler,
eksempelvis EU's strukturfonde.
Der er indkommet 3 ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser med en
samlet indstilling om tilskud på 857. 862 kr.
De 3 ansøgninger er:
1. Liason officer Storstrømsbroen
Ansøger er Vordingborg Erhverv.
Projektet har til formål at styrke den koordinerende indsats omkring
etableringen af den ny Storstrømsbro, som bygges af et stort italiensk ledet
konsortium. Konsortiets målsætning er at producere og bygge samt anvende
lokale firmaer. Udfordringen er her, at mange firmaer er meget små og har
svært ved at byde på større opgaver.
Det vurderes, at der kan skabes 2-400 lokale arbejdspladser. Liaison
officeren´s centrale opgave er at sikre og facilitere samarbejde mellem
anlægsprojektets mange aktører, som udover konsortiet består af Storstrøms
Service Group med i alt 230 medlemmer, erhvervsselskaber,
handelsforeninger, stat, region, kommuner, borgere m.fl.
Gennem koordineringen skal der bl.a. opnås et højere aktivitetsniveau
omkring anlægsaktiviteterne, en større synlighed af Storstrømsbroen, en
stærkere kobling mellem erhvervsliv, handelsliv, kulturliv og fritidslivet og alt i
alt øge effekten af de ressourcer, forskellige aktører investerer i
anlægsprojektet.
Konsortiet er i gang med at indgå aftaler med forskellige lokale aktører: Det
betyder, at der er behov for en indsats, som skal igangsættes hurtigst muligt.
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Projektets finansiering:

Puljen til kortere
vækstindsatser
Anden
medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
400.000

Støtteprocent
16%

2.146.000

84%

2.546.000

100%

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at projektet afspejler et behov for en øget
koordinering mellem mange aktører med meget forskellige baggrunde og i et
langstrakt og komplekst projekt. Tilmed er projektet af en unik karakter, som
ikke umiddelbart kan trække på erfaringer fra lignende projekter.
Det medfører, at der med stor sandsynlighed vil blive behov for særlige typer
af koordinerings-, formidlings- og samarbejdsindsats, hvor nye metoder må
udvikles og afprøves. Endvidere påpeges det, at der er behov for, at indsatsen
igangsættes snarest muligt.
Projektet vil samlet set bidrage til at styrke anlægsprojektet og dets forankring
i lokalsamfundet og de omliggende kommuner. Specielt vil der kunne skabes
2-400 arbejdspladser. Desuden bidrager projektet til opfyldelse af flere af
målsætningerne i Regional Vækst- og Udviklingsstrategi.
2. Dansk Akvakulturcenter
Ansøger er Guldborgssund Kommune
Projektets formål er at skabe forudsætninger for etablering af et nationalt
Akvakulturcenter, der skal fremme en sund fødevareproduktion fra havet, som
er økonomiske og miljømæssigt bæredygtig.
Det sker på baggrund af en dansk styrkeposition i Østersø-regionen i
kombination med et voksende marked for akvakulturprodukter og en national
prioritering af en indsats på akvakulturområdet.
Projektet omfatter en beskrivelse af, hvilke indsatsområder inden for
akvakultur, Centeret skal beskæftige sig med, økonomiske vurderinger af
Centeret og dets forretningsområder, samspil med potentielle
samarbejdspartnere samt udvikling af modeller for etablering af Centeret.
Projektets finansiering:
Puljen til kortere
vækstindsatser
Anden
medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
307.862

Støtteprocent
50%

307.862

50%

615.724

100%
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Administrationens vurdering:
Projektet vurderes til at være af central betydning for afklaring af
mulighederne for etablering af centeret, behovet for dets ydelser og
samarbejdsrelationer samt organisation og finansiering af centeret.
Opbakningen fra centrale samarbejdspartnere, bl.a. inden for
akvakulturerhvervet, peger på, at der er et potentielt marked for et nationalt
Akvakulturcenter.
Bioøkonomi, som projektet har fokus på, udgør én af de fire brancheområder,
der er prioriteret i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi. Ved etablering
vil Centeret kunne få en central rolle for udvikling af den regionale
bioøkonomi, med udnyttelse af en række uudnyttede innovations- og
indtjeningspotentialer. Desuden falder indsatsen inden for flere af
målsætningerne i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
3. H.C. Andersen Art Center
Ansøger er VisitVestsjælland
Projektet udfører en analyse, som kvantificerer de samfundsøkonomiske
effekter af et H.C. Andersen Art Center, herunder øget tilstrømning af turister
og deres forbrug, inkl. overnatninger.
Centeret påtænkes placeret på Lerchenborg Slot, hvor H. C. Andersens eventyr
præsenteres, og hvor der er et særligt fokus på at præsentere eventyrene i
nutidig kunst. Derigennem skabes et kulturhistorisk, kunst-, oplevelses- og
videncenter, der bidrager til at styrke det nationale og regionale kulturliv og
øger turismen i regionen og Danmark.
Centeret skal være et innovativt ”fyrtårn” af internationalt format, og det skal
samtidig understøtte de øvrige H.C. Andersen-aktiviteter i Danmark.
Projektets finansiering:
Puljen til kortere
vækstindsatser
Anden
medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
150.000

Støtteprocent
50%

150.000

50%

300.000

100%

Administrationens vurdering:
Projektet vurderes at kunne bidrage til den videre udvikling af initiativet, dels
ved at det bliver kvalificeret til at søge finansiering fra nationale puljer og EUprogrammer mv. og dels ved, at der skabes et konkret bidrag til udvikling af
forretningsmodellen for centeret.
Ved etablering vil Centeret kunne fungere som lokomotiv for destination
Sjælland Vestkyst og øge indtjeningsmulighederne. Herved vil der ske en
styrkelse af Region Sjælland som et attraktivt sted at bo, arbejde og drive
virksomhed. Desuden falder indsatsen inden for flere af målsætningerne i den
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
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Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:

1. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 400.000
kr. fra puljen til kortere vækstindsatser i 2018 til Vordingborg
Erhverv og projektet Liaison-officer til Storstrømsbroen.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 307.862
kr. fra puljen til kortere vækstindsatser i 2018 til Guldborgssund
Kommune og projektet Dansk Akvakultur-center.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 150.000
kr. fra puljen til kortere vækstindsatser i 2018 til
VisitVestsjælland og projektet H.C. Andersen Art Center.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Bilag til punkt nr. 8:
- Ansøgningsskema_Liaison officer
- Projektdiagram_Liaison officer
- Samarbejdserklæring_Liaison officer
- Ansøgningsskema_Dansk Akvakulturcenter
- Ansøgningsskema_H.C. Andersen Art Center
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9. Gensidig orientering og evt.
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3493743

Resume
Sagsfremstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
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