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1. Godkendelse af dagsorden
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3809307

Resume
Vækstforums møde afholdes onsdag d. 28 november 2018 i Regionshuset i
Sorø i tidsrummet 14.00-16.00.
Sagsfremstilling
Programmet for Vækstforums møde er:
12:00 – 13:00

Formøder i grupperne
Til formøderne er følgende lokaler reserveret:
 Mødelokale 6 - Kommunegruppen
 Mødelokale 1 - Videninstitutionerne
 Mødelokale 13 - Arbejdsmarkedsgruppen
 Mødelokale 14 - Erhvervsorganisationerne

13:00 – 14:00

Frokost i gæstekantinen

14:00 – 16:00

Møde i Vækstforum i Rådssalen

Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at dagsordenen godkendes.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 1
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq, Dansk
Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet, Per Struwe
Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang, Professionshøjskolen Absalon
deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling af sagen.
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2. Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
2019- 2022
Åbent
Vækstforum Sjælland
Brevid: 3702065
Resume
Det er tidligere besluttet, at den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi
gøres færdig. Forslag til strategien ligger nu klar og forelægges til
behandling i Vækstforum. Strategien giver Region Sjælland et stærkt fælles
ståsted, når det nye erhvervsfremmesystem træder i kraft i 2019. Desuden vil
ReVUS være et vigtigt bidrag for Region Sjælland til den midlertidige
strategi i 2019 for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
Sagsfremstilling
De regionale vækst- og udviklingsstrategier (ReVUS) skal med regeringens
reform af erhvervsfremmesystemet ikke længere udarbejdes. Der har dog i
Region Sjælland været et bredt ønske om, at ReVUS for 2019-2022 gøres
færdig, så de sjællandske aktører har et fælles strategisk ståsted.
Forslag til ReVUS ligger nu klar og er vedlagt sagen.
Der lægges op til, at strategien bruges som et fælles strategisk ståsted for
regionen, de 17 kommuner og de mange parter, der er med til at skabe vækst
og udvikling i regionen. Den vil desuden danne udgangspunkt for
Regionsrådets arbejde med en ny regional udviklingsstrategi.
Derudover vil ReVUS være et regionalt bidrag til den midlertidige strategi for
den decentrale erhvervsfremmeindsats for 2019, som Erhvervsministeren
udarbejder. Den midlertidig strategi skal sikre en smidig overgang til det nye
erhvervsfremmesystem og give Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse en
strategisk ramme i 2019. Til den midlertidige strategi har Erhvervsstyrelsen
efterspurgt Region Sjællands nuværende ReVUS og nyeste strategiarbejde,
som bidrag til indholdet i regionale kapitler og tværgående områder. Fremover
vil konkrete erhvervsindsatser i Region Sjælland skulle understøtte den
igangværende reform af erhvervsfremmesystemet.
Om ReVUS 2019-2022
Indhold i den nye ReVUS er udarbejdet i tæt samarbejde med de mange
aktører - som kommuner, virksomheder, vækstforum, regionsrådet, vidensog uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter – der alle arbejder for
at gøre Region Sjælland til et attraktivt sted at bo og arbejde.
Strategien indeholder fire temaer og 12 indsatsområder, der fokuserer på
regionens virksomheder og borgere. Virksomhederne skal have let adgang til
ny viden, teknologi og nye forretningsmodeller, der styrker deres
konkurrencekraft og produktivitet. Borgerne skal have de rette kompetencer,
der passer til virksomhedernes behov og forandringerne på arbejdsmarkedet
både nu og om 5, 10 og 15 år. Regionens bycentre og landområder skal tilbyde
de bedste rammer, så borgerne kan leve det gode liv og både være tæt på
storbyens puls og den attraktive natur. Region Sjælland skal hænge bedre
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sammen indadtil og med resten af verden. Der skal være god fysisk
infrastruktur, attraktive kollektive transporttilbud og ordentlig digital
infrastruktur i hele regionen. Regionen skal have mere moderne
sundhedstilbud og et bedre klima og miljø, der både gavner borgere og
virksomheder.
Målet er at fastholde Region Sjælland som en attraktiv region i vækst, også i
fremtiden. Det kræver, at regionens mange aktører arbejder tættere sammen
indadtil i regionen og sammen med omverdenen.
Strategien og materiale fra strategiprocessen kan findes på
www.regionsjaelland.dk/udvikling/udviklingsstrategi.
Tilslutning til ReVUS
Forslaget til ReVUS har været sendt til kommentering hos de mange parter,
der har bidraget til strategien.
Frem til fristen d. 20 november 2018 har flere regionale samarbejdspartnere
behandlet forslaget til ReVUS og fremsendt kommentarer, hvor de bakker op
om strategiens vision, de fire temaer og strategiens indsatsområder.
En opsamling på de indkomne kommentarer er vedlagt
Regionsrådets Udvalg for erhverv, innovation, uddannelse og grøn omstilling
godkendte forslaget til ReVUS d. 10 oktober 2018. Kommunekontaktråd
Sjælland tiltrådte forslaget til ReVUS d. 14 november 2018.
Den færdige ReVUS skal godkendes på Regionsrådets møde d. 3 december
2018.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller at, det indstilles til Regionsrådet at den
Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2019-2022 godkendes.
Sagen afgøres af Regionsrådet
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 2
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 2:
- Forslag til ReVUS
- Opsamling på kommentarer til ReVUS
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3. 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
Regionale
Mål 2
Mål 2
erhvervsudviklingsRegionalfonden
Socialfonden
midler 2018
2014-2020
2014-2020
Budgetramme
72.000.000
245.003.715
253.530.529
Tilbageløbsmidler
fra afsluttede
projekter
Hidtidige
bevillinger og
reservationer
Indstillinger til
mødet den 28.
november 2018

19.037.960

0

0

68.182.976

147.077.803

179.096.236

22.554.984

38.820.772

71.009.474

0

59.105.140

3.424.819

Ikke disponeret

Strukturfondsmidler 2014-2020
Der er til dette møde modtaget 2 ansøgninger om tilskud fra Regionalfonden
samt 7 ansøgninger om tilskud fra Socialfonden, jfr. dagsordenens øvrige
punkter.
Som det fremgår ovenfor vil der være 3,4 mio. kr. i tilbageværende midler fra
Socialfonden, hvis alle ansøgninger til Socialfonden godkendes. Der har været
strategisk fokus på at tiltrække flere ansøgere til Strukturfondene i 2018 og
resultatet af det proaktive arbejde ses nu.
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Administrationen forventer, at Erhvervsstyrelsen vil tilføre flere midler til
både Socialfonden og Regionalfonden på i omegnen af 40 mio. kr. i løbet af
2019 fra resultatreserven til projekter i Region Sjælland. Desuden er det
erfaringen, at der kan forventes tilbageløbsmidler til nye socialfondsprojekter,
som forventelig bliver udmeldt fra Erhvervsstyrelsen senere.
Regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018
Regionsrådet har afsat i alt 72.000.000 kr. til erhvervsudvikling mv. i 2018.
Der er hidtil bevilget og reserveret 68.2 mio. kr.
På Vækstforums møde søges der om tilskud på i alt 22.5 mio. kr. og der er
tilbageført 19 mio. kr. i tilbageløbsmidler.
Vækstforum godkendte på mødet d. 11. september 2018 ansøgningen fra
Vordingborg Erhverv vedr. ”Liaison Officer Storstrømsbroen”. Ansøgningen
fik tilskud på 400.000 kr. fra puljen til kortere vækstindsatser. Vordingborg
Erhverv har efter Vækstforums møde valgt at trække ansøgningen tilbage, da
ansøger ikke har kunnet skaffe den nødvendige medfinansiering til projektet.
Midlerne er tilbageført til puljen for kortere vækstindsatser.
Bevilling til Interreg-projekter for internationalisering af SMV’er
I forbindelse med annonceringen om ”Internationalisering af SMV’er i Region
Sjælland” besluttede Vækstforum ved en skriftlig høring i maj 2018, at
reservere en ramme på 4 mio. kr. til medfinansiering af CLEANs Interreg ØKS
projekt "Greater Copenhagen CleanTech Accelerator" og 3,3 mio. kr. i
medfinansiering til Væksthus Sjællands Interreg Danmark-Tyskland projekt
”German-Danish Innovation".
Administrationen har nu modtaget det endelige materiale for projekterne og
indstiller til dette møde, at projekterne godkendes, og at de reserverede midler
bevilges til projekterne. Den ansøgte regionale medfinansiering til Interreg
ØKS projektet er på 1,8 mio. kr. og dermed lavere en den reserverede ramme
på 4 mio. kr. Væksthus Sjælland ansøger fortsat om 3,3 mio. kr. til deres
Interreg Danmark-Tyskland projekt.
Ansøgningerne 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 1.855.750
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til CLEAN til
projekt ”Greater Copenhagen CleanTech Accelerator”.
Tilskuddet bortfalder hvis projektet ikke bliver bevilget af Interreg ØKS
styringskomité på mødet d. 11. juni 2019.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 3.300.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Væksthus
Sjællands projekt ”German-Danish Innovation”. Tilskuddet bortfalder
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hvis projektet ikke bliver bevilget af Interreg ØKS styringskomité på
mødet d. 11. juni 2019.
3. Orienteringen tages til efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Regionsrådet.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 3
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 3:
- Ansøgning Væksthus Sjælland - German-Danish Innovation
- Ansøgning: Greater Copenhagen Cleantech Accelerator
- Budgetbilag - Greater Copenhagen Cleantech Accelerator
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4. Tilskud til projekter ansøgt under
annoncering: Flere turister til Region
Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3718911

Resume
Vækstforum Sjælland igangsatte d. 20. juni 2018 en annoncering efter
projekter, der skal få flere turister til Region Sjælland. Ved
ansøgningsdeadline har administrationen modtaget to ansøgninger, som
indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland igangsatte d. 20. juni 2018 en annoncering efter
projekter, der sætter fokus på turismebranchens udfordringer i Region
Sjælland. Titlen for annonceringen er ”Flere turister til Region Sjælland”.
Annonceringen sætter fokus på følgende tre initiativer:
1. Udvikling af Region Sjællands tilbud til internationale gæster
2. Fokus på digitalisering og dataopsamling
3. Styrke sammenhæng mellem land og by
Der er indkommet to ansøgninger til projekter under denne annoncering. De
to projektansøgninger omhandler kapacitetsopbygning, opkvalificering og
digitalisering blandt de sjællandske turismeaktører.
Der søges om et projekt, der har fokus på annonceringens tema 1 ”udvikling af
Region Sjællands tilbud til internationale gæster” og tema 2 ”fokus på
digitalisering og dataopsamling”. Projektet skal ses i sammenhæng med den
anden ansøgning ”Bedre sammenhænge mellem by og land”. De to
ansøgninger vil tilsammen opfylde de 3 temaer opsat under annonceringen.
Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og øerne
Projektet ”Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og øerne udføres af
Business Lolland-Falster i samarbejde med et konsortium af turisme-aktører i
regionen. Der ansøges om 9.600.000 kr. fra EU’s Regionalfond og 3.200.000
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektet vil skabe innovationsforløb til små og mellemstore
turismevirksomheder på Sjælland og øerne gennem et samarbejde mellem
destinationsvirksomhederne og videninstitutioner.
130 virksomheder vil deltage i projektets aktiviteter. Heraf vil 100
virksomheder deltage i udviklingen af innovationsforløb og digitalt løft. 50
virksomheder vil få støtte til innovationsforløb, og 80 nye koncepter vil blive
udviklet. Det forventes, at projektet efter sin afslutning vil have skabt 40 nye
innovative virksomheder.
Projekternes finansiering:
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Ansøgt beløb
3.200.000 kr.

Støtteprocent
19,5 procent

9.891.342 kr.

60 procent

Anden medfinansiering

3.200.000 kr.

20,5 procent

Samlet finansiering

16.485.570 kr.

100 procent

Regionale
erhvervsudviklingsmidler
EU Regionalfond, akse 1

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering at ansøgningen opfylder retningslinjerne
for EU tilskud, men at der skal ske tilpasninger før at ansøgningen ligger inden
for EU Regionalfonds akse 1.A - Øge innovationssamarbejder mellem
virksomheder og videninstitutioner. Tilpasningerne omhandler primært
arbejdsdelingen mellem projektpartnerne i innovationssamarbejderne, og
anvendelsen af eksterne konsulenter i projektet. Med en tilpasning af
projektansøgningen vil projektet dog opfylde de programmæssige krav.
Administrationen vurderer, at antallet af deltagende virksomheder på i alt 100
indenfor turismesektoren kan blive vanskeligt at nå for projektet. Dette i lyset
af analyser som viser, at antallet innovative turismevirksomheder i Region
Sjælland er begrænset. Ansøger vurderer dog selv, at dette er et realistisk mål
blandt andet fordi det er et meget bredt konsortium, som står bag
ansøgningen.
Administrationen er i dialog med projektpartnerne omkring programmæssige
tilpasninger af projektet. Administrationen anbefaler, at disse tilpasninger
sker inden en ansøgning forelægges for Erhvervsstyrelsen.
Ansøgningen til Regionalfonden er vedlagt.
Styrkelse af sammenhænge mellem by og land
Projektet ”Styrkelse af sammenhænge mellem by og land” udføres af
Wonderful Copenhagen i samarbejde med et konsortium af turisme-aktører i
Region Sjælland. Der ansøges om 4.500.000 kr. fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler.
Projektet skal sikre kapacitetsopbygning mellem turismeaktører i Region
Sjælland. Projektet vil udvikle 8 oplevelsessammenhæng (resultatmålet), samt
udvikle og implementere en strategi for erhvervsturisme og oprette et
erhvervsturismenetværk. Projektet forventes at føre til en øget
brugertilfredshed blandt turister i Region Sjælland. Projektet forventede effekt
er, at der i 2025 er skabt en stigning i turismeomsætningen i regionen på 2,4
mia. kr. og 3 % flere overnatninger.
Projekternes finansiering:
Regionale
erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering fra
projektpartnere
Samlet finansiering

Ansøgt beløb
4.500.000 kr.

Støtteprocent
50 procent

4.500.000 kr.

50 procent

9.000.000 kr.

100 procent

- 10 -

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ligger inden for de
prioriteter der er opsat i annonceringen “Flere turister til Region Sjælland”,
samt overholder kravene der forudsættes for et tilskud fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Projektets aktiviteter vil kunne skabe sammenhæng
i indsatsen for erhvervsturisme. De forventede effekter vurderes at være
realistiske og på niveau med den generelle udvikling i turismeomsætningen i
Region Sjælland, der steg 0,7 mia. fra 2015 – 2016 og samlet var på 12,6 mia.
kr. i 2016.
Ansøgningen er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. Det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes et tilskud på
9.600.000,01 kr. fra Regionalfonden, Akse 1.1, Øge samarbejde mellem
virksomheder og videninstitutioner til Business Lolland-Falster til
projektet “Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og øerne”.
Tilskuddet ydes under forudsætning af, at ansøgningen tilpasses
programmæssigt, så det overholder kravene for EU Regionalfonds akse
1.A - Øge innovationssamarbejder mellem virksomheder og
videninstitutioner.
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på op til
3.200.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til
Business Lolland-Falster til projektet “Innovationsforløb for flere
turister til Sjælland og øerne”. Tilskuddet ydes under forudsætning af,
at ansøgningen tilpasses programmæssigt, så det overholder kravene
for EU Regionalfonds akse 1.A - Øge innovationssamarbejder mellem
virksomheder og videninstitutioner.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 4.500.000 kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Wonderful
Copenhagen til projektet ”Styrkelse af sammenhænge mellem land og
by”.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums beslutning
Der var fejl i beløbet ved indstillingspunkt nr. 1. Det blev præciseret, at
administrationen indstiller, at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at
der ydes et tilskud på 9.891.342,00 kr. fra Regionalfonden akse 1.A til Business
Lolland-Falster til projektet “Innovationsforløb for flere turister til Sjælland og
øerne”. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at ansøgningen tilpasses
programmæssigt, så det overholder kravene for EU Regionalfonds akse 1.A.
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 4
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Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 4:
- Ansøgning WoCo - Styrkelse af sammenhæng mellem land og by
- Budget WoCo - Styrkelse af sammenhæng mellem land og by
- Ansøgning Business Lolland Falster - Innovationsforløb for flere turister til
Region Sjælland
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5. Tilskud fra Socialfonden til Inklusion af
udsatte unge i Region Sjælland
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3734170

Resume
Den Sociale Kapitalfond ansøger om 7.846.414,72 kr. til projektet, ”Vækst
med unge”. Der ansøges til Socialfondens akse 3 - Inklusion via uddannelse
og beskæftigelse. Projektperioden er 1. januar 2019-31. oktober 2021.
Ansøgningen foreligges til godkendelse.
Sagsfremstilling
Den Sociale Kapitalfond søger om tilskud fra Socialfondens Akse 3 – Inklusion
via uddannelse og beskæftigelse, til projektet ”Vækst med unge”. Projektet vil
gennemføre kvalificeringsforløb for 60 udsatte unge og samarbejde med 6
virksomheder om sociale acceleratorforløb, der får de udsatte unge i
beskæftigelse eller i gang med en ungdomsuddannelse.
Målgruppen er unge i alderen 15-30 år på offentlig forsørgelse (typisk
kontanthjælp) med meget begrænset eller ingen tilknytning til
arbejdsmarkedet. Partnere i projektet er Guldborgsund Kommune, Lejre
Kommune, Sorø Kommune og Kalundborg Kommune samt andre aktører
(jobcentertilbud) og seks socialøkonomiske virksomheder
Det er projektets forventning, at 60 pct. af målgruppens 60 unge kommer i
beskæftigelse eller i uddannelse, fordelt således at 24 kommer i beskæftigelse
og 12 påbegynder en ungdomsuddannelse.
Projektet bygger videre på det igangværende landsdækkende
socialfondsprojekt, hvor Den Sociale Kapitalfond samarbejder med fire andre
regionale kommuner (Odsherred, Holbæk, Køge og Stevns). Projektet er
dermed en udvidelse og en øget regional indsats rettet mod at få flere udsatte
unge i job. Projektet vil reducere det høje antal af unge i Region Sjælland, som
er på overførselsindkomst og står uden for arbejdsmarkedet. Region Sjælland
har i dag den højeste andel udsatte unge i forhold til resten af landet.
Vækstforum har derudover godkendt fire igangværende projekter, som har
fokus på at få flere udsatte og svage unge i enten job eller i uddannelse. Den
Sociale Kapitalfond planlægger et samarbejde med alle de eksisterende
projekter i regionen med henblik på, at inddrage erfaringer, skabe synergi og
samlet øge synligheden omkring deres fælles fokus.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.
7.846.414,72
6.369.168,00
4.968.000,00
19.183.582,72.

EU Socialfonden, Akse 3
Kommunal deltagerfinansiering
Privat deltagerfinansiering
Samlet finansiering
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Støtteprocent
41 %
33 %
26 %
100 %

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens akse
3, ”Inklusion via uddannelse og beskæftigelse”, samt opfylder retningslinjerne
for EU-tilskud. Ansøgningen medvirker til at skabe plads på arbejdsmarkedet
til de udsatte unge på en nytænkende måde, som samtidig skaber
virksomhedsudvikling.
Hvis ansøgningen godkendes, indebærer det, at den samlede sum af midler på
EU Socialfondens akse 3, ”Inklusion via uddannelse og beskæftigelse” er
bevilliget.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at
der bevilges 7.846.414,72 kr. fra Socialfonden akse 3, til Den Sociale
Kapitalfond til projektet ”Vækst med unge”.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 5
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 5:
- Ansøgning Vækst med Unge
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6. Tilskud fra Socialfonden til Iværksætteri og
jobskabelse
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3732858

Resume
Der modtaget 2 ansøgninger fra Væksthus Sjælland på projekter inden for
Socialfondens akse 1 - Iværksætteri og jobskabelse. Begge projekter skal
bidrage til at hæve produktiviteten og beskæftigelsen i private virksomheder.
Begge ansøgninger indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
Region Sjælland har modtaget 2 ansøgninger fra Væksthus Sjælland til
Socialfondens akse 1 - Iværksætteri og jobskabelse. Det drejer sig om
ansøgningerne ”Kompetencer til vækst” og ”Lean accelerationsforløb for
iværksættere”. Begge projektansøgninger skal bidrage til at SMV’er i Region
Sjælland hæver produktiviteten og får styrker beskæftigelsen.
Kompetencer til vækst
Væksthus Sjælland ansøger om 9.167.326 kr. fra Socialfonden, akse 1.c og
2.811.550 kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Kompetencer til
vækst”. Formålet med projektet er at få små og mellemstore virksomheder til
at vækste ved at tilføre kompetencer fra højtuddannede. Projektet vil matche
128 virksomheder med vækstudfordringer med 128 personer med en
mellemlang eller lang videregående uddannelse, der står uden beskæftigelse.
Effekten på lang sigt forventes at være, at 55 personer kommer i job.
Partnerskabet i projektet består af Væksthus Sjælland og Akademikerne.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

EU Socialfond akse 1
Regionale erhvervsudviklingsmidler

9.167.326
2.811.550

60%
18%

Anden medfinansiering

3.300.000

22%

Samlet finansiering

15.278.876

100%

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningens indhold ligger inden for
rammerne for Socialfondens akse 1, samt opfylder retningslinjerne for EU
tilskud. Projektet vurderes, at løfte en væsentlig udfordring ved at få
kvalificeret arbejdskraft ud i små og mellemstore virksomheder i regionen
også i yderområderne. Projektet ville kunne nå en større målgruppe ved også
at inddrage virksomheder, der ikke allerede har fået udarbejdet en vækstplan
for en matchmulighed med en højtuddannet. Desuden vurderes det, at
budgettet til de virksomhedsrettede aktiviteter er uforholdsmæssigt lavt.
Særligt fordi posten til administration udgør en stor del af det samlede budget.
Ansøgningen er vedlagt.
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Lean Accelerationsforløb for iværksættere
Væksthus Sjælland søger om 7.096.710 kr. i støtte fra EU’s Socialfond, akse 1,
og 2.046.620 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Lean
Accelerationsforløb for iværksættere”.
Formålet med projektet er at give iværksættere i Region Sjælland et stærkere
afsæt for at kunne udvikle deres virksomhed. Projektets mål er, at 130
personer får øget deres iværksætterkompetencer. 123 personer er selvstændige
6 måneder efter projektets forløb, og som umiddelbar effekt er 25 nye
virksomheder etableret ved projektet afslutning. Partnerskabet består af
Væksthus Sjælland og 12 andre partnere, som udgør kommunale
erhvervsfremmeaktører i regionen, samt Roskilde Universitet, Syddansk
Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsakademi Sjælland.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

EU Socialfond akse 1
Regionale
erhvervsudviklingsmidler
Anden medfinansiering

7.096.710 kr.
2.046.620 kr.

60 %
17 %

2.684.520 kr.

23%

Samlet finansiering

11.827.850 kr.

100 %

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at ansøgningens indhold ligger inden for
rammerne for Socialfondens akse 1, samt opfylder retningslinjerne for EU
tilskud. Projektet bidrager med relevante værktøjer til at løse udfordringen
med at hæve andelen af vækstiværksættere i Region Sjælland ved at give
iværksætterne bedre værktøjer til ikke blot at etablere sig, men også til at
skalere og vækste virksomhederne. Dermed kan projektet bidrage med flere
vækstiværksættere til gavn for øget beskæftigelse og innovation i Region
Sjælland.
Ansøgningen er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at Væksthus Sjælland bevilliges et
tilskud på 9.167.326 kr. fra EU Socialfonden akse 1, til projektet
”Kompetencer til vækst”.
2. det indstilles til Regionsrådet, at Væksthus Sjælland bevilliges et
tilskud på 2.811.550 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2018 til projektet ”Kompetencer til vækst”.
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3. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at Væksthus Sjælland bevilliges et
tilskud på 7.096.710 kr. fra EU Socialfonden akse 1, til projektet ” Lean
Accelerationsforløb for iværksættere”.
4. det indstilles til Regionsrådet, at Væksthus Sjælland bevilliges et
tilskud på 2.046.620 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2018 til projektet ” Lean Accelerationsforløb for iværksættere”.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Vækstforum opfordrede til, at projektet ”Kompetencer til vækst” gør brug af de
landsdækkende analyser på området og erfaringerne fra igangværende
indsatser i regionen og i resten af landet.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 6
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 6:
- Ansøgning: Kompetencer til vækst
- Ansøgning: Lean accelerationsforløb for iværksættere
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7. Tilskud fra Socialfonden til
Erhvervsuddannelse og videregående
uddannelse
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3727217

Resume
Administrationen har modtaget fire ansøgninger om projekter og tillæg til
projekter inden for EU’s Socialfond akse 4 - Erhvervsuddannelse og
videregående uddannelse. Alle fire ansøgninger forelægges til godkendelse.
Sagsfremstilling
EU’s Socialfond akse 4 - Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
støtter projekter, der skal få flere unge til at gennemføre en
erhvervsuddannelse og øge antallet med en erhvervsuddannelse eller en
videregående uddannelse. Administrationen har modtaget i alt 4
projektansøgninger indenfor aksen, som gennemgås enkeltvis nedenfor.
De fire ansøgninger er

1. Kompetencetilpasningsforløb
2. Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region
Sjælland
3. Styrket praktik i Region Sjælland
4. Faglært med fordel
Kompetencetilpasningsforløb
Professionshøjskolen Absalon søger om 10.193.230 kr. EU Socialfondsmidler,
akse 4 og 4.000.000 kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til en
tillægsbevilling til projektet ”Kompetencetilpasningsforløb”. Formålet med
projektet er at flere voksne uden en videregående uddannelse, gennemfører en
videregående uddannelse inden for naturvidenskab og teknologi.
Partnerskabet i projektet består af Professionshøjskolen Absalon og alle
VUC’er i Region Sjælland.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

EU Socialfond, akse 4
Regionale
erhvervsudviklingsmidler

10.193.230
4.000.000

60%
17%

Anden medfinansiering

2.846.250

23%

Samlet finansiering

16.988.733

100%

Administrationens vurdering:
På baggrund af det eksisterende og velfungerende projekt er det
administrationens vurdering, at en tillægsbevilling i denne størrelsesorden er

- 18 -

realistisk. Målgruppen er til stede, og udvidelsen af projektet er realistisk på
baggrund af de resultater, der er leveret i det eksisterende projekt. Der er også
efterspørgsel efter projektet fra virksomhederne, som efterspørger kvalificeret
arbejdskraft med videregående uddannelse inden for naturvidenskab og
teknologi.
Ansøgning er vedlagt.
Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region Sjælland
CELF søger om en tillægsbevilling på 14.577.606 kr. Strukturfondsmidler, akse
4 og 3.000.000 kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til det eksisterende
projekt ”Fra folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region
Sjælland”. Projektudvidelsen handler om at udvide antallet af elever fra
folkeskolens udskolingsklasser, som tilbydes brobygning med 5.704 elever og
forlænge projektperioden med 1 år. Projektet forventer at yderligere 1.400
elever vælger en erhvervsuddannelse på baggrund af projektets aktiviteter.
Partnerskabet i projektet består af CELF, Roskilde Tekniske Skole, Roskilde
Handelsskole, EUC Nordvest Sjælland, ZBC, Køge Handelsskole, EUC
Sjælland samt Social- og Sundhedsskolen Nykøbing F.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

EU Socialfond, akse 4
Regionale
erhvervsudviklingsmidler

14.577.606
3.000.000

60%
12%

Anden medfinansiering

6.718.405

28%

Samlet finansiering

24.296.011

100%

Administrationens vurdering:
Det igangværende projekt om overgang til - og valg af erhvervsuddannelse, har
vist potentiale til mere, grundet efterspørgsel hos grundskolerne og
muligheden for også at inddrage 7. og 8. klasser.
Administrationen vurderer, at projektet er meget relevant og at udvidelsen er
realistisk på baggrund af de foreløbige resultater, som foreligger i det
oprindelige projekt. Administrationen vurderer, at projektet frem mod
behandling i Vækstforum bør indgå partnerskabserklæringer med kommuner
og evt. skoler for at sikre det store elevantal i projektperioden kan opretholdes.
Ansøgning er vedlagt.
Styrket praktik i Region Sjælland
CELF ansøger om 9.670.232,16 kr. fra Socialfonden, akse 4 til projektet
”Styrket praktik i Region Sjælland” og 3.000.000 kr. regionale
erhvervsudvikling. Det overordnede formål med projektet er, at flere unge i
Region Sjælland skal fastholdes i påbegyndt erhvervsuddannelse. Projektet
bygger videre på erfaringer, som er opsamlet og implementeret fra det
tidligere projekt ”Udvikling af praktikpladsordninger i SMV’er i Region
Sjælland”. Projektet vil forsøge at afhjælpe de udfordringer, der typisk opstår i
starten af en elevs virksomhedspraktik, og som kan betyde, at eleven afbryder
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sin uddannelse. Projektet forventer at kunne reducere frafaldet med 30 % i
gennemsnit på de erhvervsskoler, som deltager i projektet.
Partnerskabet i projektet består af erhvervsskolerne CELF, Roskilde Tekniske
Skole, EUC Sjælland, Køge Handelsskole og Zealand Business College (ZBC).
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.
9.670.232,16 kr.
3.000.000,00 kr.

EU Socialfond, akse 4
Regionale
erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering
3.446.821,44 kr.
Samlet finansiering
16.117.053,60 kr.

Støtteprocent
60%
19%
21%
100%

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at de overordnede mål for projektet kan nås, samt
at projektet understøtter arbejdet med at løse udfordringen med at for mange
unge falder fra en erhvervsuddannelse. Men dele af ansøgningen kræver en
stillingsstagen fra Erhvervsstyrelsen angående, om enkelte aktiviteter er
programkonforme og additionelle inden for Socialfondsprogrammets Akse 4.
Programmet retningslinjer er ikke klare på sådanne aktiviteter.
Administrationen anbefaler derfor, at eventuelle justeringer af
projektansøgningen gennemføres i en direkte dialog mellem ansøger og
Erhvervsstyrelsen.
Ansøgningen er vedlagt.
Faglært med fordel
EUC Nordvestsjælland ansøger om 12.457.995 kr. EU Socialfond, akse 4 og
2.100.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Faglært
med fordel”. Formålet med projektet er at øge antallet af elever på
erhvervsuddannelserne med et særligt fokus på fordelsuddannelserne, samt at
øge gennemførelsen på uddannelserne. Det forventes, at i alt 2. 595 elever vil
deltage i projektets aktiviteter, hvilket vil føre til, at 708 elever rekrutteres til
fordelsuddannelserne og 280 elever fastholdes.
Partnerskabet i projektet består af EUC Nordvestsjælland som projektholder,
Nordvestsjællands HF og VUC som økonomisk partner. Derudover er de
fremtidige FGU-skoler (Forberedende Grunduddannelse) tænkt ind som
partnere i projektet. FGU-skolerne er en nyskabelse, der lovgivningsmæssigt
er på plads, men som først starter deres virksomhed i august 2019. Det er
derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at få en partnerskabserklæring fra
de relevante FGU-skolerne.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

EU Socialfond, akse 4
12.457.955 kr
Regionale
2.100.000 kr
erhvervsudviklingsmidler

60 %
10,1 %

Anden medfinansiering

29,9 %

6.209.801 kr
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Samlet finansiering

20.767.756 kr

100 %

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for Socialfondens akse
4 ”Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser”, samt at den opfylder
retningslinjerne for EU-tilskud.
Et af projektets nytænkende elementer er det klare fokus på
fordelsuddannelserne, som er erhvervsfaglige uddannelser med gode
beskæftigelsesmuligheder og begyndende mangel på arbejdskraft. Ved at øge
søgningen til disse fag vil projektet også adressere den landsdækkende
problemstilling omkring manglen på kvalificeret arbejdskraft.
Da administrationen fortsat er i dialog med ansøger, vil der kunne komme
mindre justeringer i projektets arbejdspakker samt budget.
Ansøgningen er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særlig stillingtagen.
Indstilling
Administrationen indstiller, at:

1. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 4.000.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til Professionshøjskolen
Absalon til projektet ”Kompetencetilpasningsforløb”

2. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud på 10.193.230 kr.
fra EU’s Socialfond akse 4 til Professionshøjskolen Absalon til projektet
”Kompetencetilpasningsforløb”

3. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 3.000.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CELF til projektet ”Fra
folkeskole til erhvervsuddannelse – brobygning i Region Sjælland”

4. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud på 14.577.606
kr.. fra EU’s Socialfond akse 4 til CELF til projektet ”Fra folkeskole til
erhvervsuddannelse – brobygning i Region Sjælland”.

5. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 3.000.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CELF til projektet
”Styrket praktik i Region Sjælland”.

6. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud på 9.670.232,16
kr. fra EU’s Socialfond akse 4 til CELF til projektet ”Styrket praktik i
Region Sjælland”.

7. det indstilles til Regionsrådet, at der ydes tilskud på 2.100.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til EUC Nordvestsjælland
til projektet ” Faglært med fordel”.
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8. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud på 12.457.995 kr.
fra EU’s Socialfond akse 4 til EUC Nordvestsjælland til projektet ”
Faglært med fordel”.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 7
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 7:
- Ansøgning Absalon - Kompetencetilpasningsforløb
- Ansøgning CELF - Fra folkeskole til erhvervsuddannelse
- Ansøgning EUC Nordvestsj - Faglært med fordel
- Ansøgning CELF - Styrket praktik i Region Sjælland
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8. Tilskud fra Regionalfonden til Styrket
innovation i SMV'er
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3715982

Resume
Der er modtaget to ansøgninger om tilskud til projekter inden for
Regionalfondens akse 1 - Styrket innovation i SMV’er. Ansøgningerne er
”Innovationsdistrikt Sjælland” fra CORO-LAB Roskilde og ”CleanTech
Innovation” fra CLEAN. Begge ansøgninger indstilles til godkendelse.
Sagsfremstilling
CORO-LAB Roskilde og CLEAN har indsendt ansøgninger inden for
Regionalfondens akse 1. Begge projektansøgninger har et mål om at øge
antallet af innovative SMV’er i Region Sjælland. I ansøgningerne planlægges
der etablering af innovationssamarbejder mellem virksomheder og
videninstitutioner.
Innovationsdistrikt Sjælland
Projektet forventes at resultere i at 54 SMV’er deltager i
innovationssamarbejder med videninstitutioner om at teste og udvikle
løsninger til 24 komplekse samfundsmæssige udfordringer, som hovedsageligt
formuleres af større virksomheder, det offentlige eller større organisationer
som ikke selv kan løse den givne udfordring. Det forventes, at effekten fra
projektet vil være 16 nye innovative virksomheder. Samtidig vil projektet
resultere i tværfaglige innovationssamarbejder, der imødekommer
erhvervslivets efterspørgsel på nye innovative løsninger.
Leadpartner er CORO, Co-lab Roskilde, som er en medlemsfinansieret
projektorganisation, der har fokus på innovation og virksomhedssamarbejder.
Partnere i projektet består af Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde
Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og Professionshøjskolen Absalon, der
viderefører erfaringerne og metoderne fra vækstaftalen Viden Ind i
Virksomheder (VIIRS).
Projektets finansiering:
Regionalfond

Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

18.932.470,67 kr.

60%

Regionale
3.981.235,33 kr.
erhvervsudviklingsmidler

13%

Anden medfinansiering

8.640.411.78 kr.

27%

Samlet finansiering

31.554.117,78 kr.

100%

Administrationens vurdering:
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Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for Regionalfondens
akse 1 ”Styrket innovation i SMV’er”, samt opfylder retningslinjerne for EUtilskud. Ansøgningens aktiviteter tager afsæt i velafprøvede koncepter fra
CORO, Co-lab samt VIIRS-resultatkontrakten mhp. at der etableres en ny og
stærk model for samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, der
dækker hele regionen.
Da administrationen fortsat er i dialog med ansøger, vil der kunne komme
mindre justeringer i projektets arbejdspakker samt budget.
Ansøgningen er vedlagt.
CleanTech Innovation
CLEAN ansøger om tilskud til CleanTech Innovation. Formålet med projektet
er at gennemføre innovationssamarbejder for 15 SMV’ere, der accelererer
udviklingen af nye cleantech produkter og løsninger. Projektet vil resultere i,
at 12 SMV’er introducerer nye produkter og services. Effekten vil være 58 nye
arbejdspladser og 15 virksomheder med en øget omsætning på i alt ca. 104
mio. kr., hvor 40% af den øgede omsætning vil komme fra øget eksport.
Partnere i projektet er Danmarks Tekniske Universitet, der gennemfører
innovationssamarbejder med virksomhederne og Business Lolland-Falster,
som sikrer deltagelse fra virksomheder fra den sydlige del af regionen.
Desuden har CLEAN modtaget støtteerklæringer fra Væksthus Sjælland,
Slagelse Erhvervscenter, Holbæk Erhvervsforum og CORO Co-lab Roskilde.
CLEAN gennemfører lignende projekter i de andre regioner.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.
Regionalfond
9.996.960 kr.
Regionale
0 kr.
erhvervsudviklingsmidler

Støtteprocent
60%
0%

Privat
deltagerfinansiering

6.664.640 kr.

40%

Samlet finansiering

16.661.600 kr.

100%

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger indenfor Regionalfondens
programakse 1 ”Styrket Innovation i SMV’er” og opfylder kravene for EUtilskud.
Administrationen vurderer dog, at ansøger inden opstart af projektet skal
udarbejde en plan for rekruttering af regionale virksomheder, der kan yde den
store egenfinansiering, som projektets budget forudsætter. Derfor indstilles
det, at CLEAN inden projektstart fremsender interessetilkendegivelser fra 9
virksomheder fra Region Sjælland, så målsætningen om 5
innovationssamarbejder i første halvår af 2019 indfries.
Da administrationen fortsat er i dialog med ansøger, vil der kunne komme
justeringer i projektets arbejdspakker samt budget.

- 24 -

Ansøgningen er vedlagt.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, som kræver særlig stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at:
1. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 18.932.470,67 kr. fra
Regionalfonden, akse 1 ”Styrket innovation i SMV’er”, til CORO, COlab Roskilde til projektet Innovationsdistrikt Sjælland.
2. det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 3.981.235,33 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018 til CORO, CO-lab Roskilde
til projektet ”Innovationsdistrikt Sjælland”.
3. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at der ydes tilskud fra EU’s
Regionalfond på 9.996.960 kr. til CLEAN til projektet ”CleanTech
Innovation”.
4. det indstilles til Erhvervsstyrelsen, at CLEAN inden opstart af projektet
”CleanTech Innovation” skal udarbejde en plan for rekruttering af
virksomheder, samt sikre interessetilkendegivelse om projektdeltagelse
fra 9 private virksomheder fra Region Sjælland.
Sagen afgøres af Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 8
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 8:
- Ansøgning CORO Lab - Innovationsdistrikt Sjælland
- Ansøgning CLEAN - CleanTech Innovation
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9. Tilskud til Styrket rekruttering til Absalons
Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3714911

Resume
Professionshøjskolen Absalon ansøger om støtte til projektet ”Styrket
rekruttering til Absalons diplomingeniøruddannelse i Kalundborg”. Projektet
vil gennem udvidet brobygning og øget kendskab til uddannelsen sikre et
fuldt optag på det danske hold i 2020. Der søges om et tilskud på 1.112.337,10
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Projektet indstilles til støtte.
Sagsfremstilling
Professionshøjskolen Absalon ansøger om støtte til projektet ”Styrket
rekruttering til Absalons diplomingeniøruddannelse i Kalundborg”.
Formålet med projektet er at gennemføre en ekstraordinær
rekrutteringsindsats i 2019 til den danske del af diplomingeniøruddannelsen i
Kalundborg. Efter en god søgning til uddannelsens første optagelsesår i 2017
var der i forbindelse med optaget i 2018 et markant fald i søgningen. Gennem
udvidet brobygning med ungdomsuddannelser skal der sikres en kritisk masse
fra hele Region Sjælland og også resten af landet, så der sikres en bæredygtig
tilgang af studerende til uddannelsen. Det skal være med til at sikre, at
virksomhederne i området kan få kvalificeret arbejdskraft.
Den ekstraordinære indsats vil bygge videre på den rekrutteringsindsats, der
tidligere har været gennemført, så den øges og udbygges med nye initiativer
primært via udvidet brobygning til ungdomsuddannelser og aktiviteter, der
øger kendskabet til uddannelsen og beskæftigelsesmulighederne.
Projektet forankres hos Professionshøjskolen Absalon i tæt samarbejde med
centrale aktører som Kalundborg Kommune, Novo Nordisk A/S,
Rekrutteringsalliancen og Knowledge Hub Zealand (KHZ).
Målgruppen er primært unge uddannelsessøgende i Region Sjælland såvel som
nationalt. Den sekundære målgrupper er forældre til unge
uddannelsessøgende, kvalificerede voksne i regionen, fagligt relevante
undervisere på ungdomsuddannelser, samarbejdspartnere til
diplomingeniøruddannelsen, de 7 studievalgscentre og Ungdommens
Uddannelsesvejledning.
Aktiviteterne skal samlet set føre til et fuldt optag på uddannelsens danske
hold i 2020. Målet er således, at 30 kvalificerede ansøgere skal starte på det
danske hold i september 2020.
Ansøgningen er vedlagt.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.
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Støtteprocent

Regionale
erhvervsudviklingsmidler
Anden medfinansiering:
Professionshøjskolen
Absalon

1.112.337,10 kr.

50%

1.120.000,00 kr.

50%

Samlet finansiering

2.232.337,10 kr.

100%

Administrationens vurdering:
Der er fortsat efterspørgsel på kvalificeret teknisk arbejdskraft hos
virksomhederne i Kalundborg og med den nye diplomingeniøruddannelse i
Kalundborg og ambitionerne omkring Knowledge Hub Zealand er der lagt en
væsentlig grundsten for at denne udfordring kan blive løst. Projektet skal
bidrage til at sikre en fortsat tilstrømning af kvalificerede studerende til
uddannelsen, så der sikres et solidt fundament til uddannelsen samt bedre
muligheder for, at virksomhederne kan rekruttere den nødvendige
arbejdskraft.
Projektet tager afsæt i erfaringer fra den tidligere gennemførte brobygningsog markedsføringsindsats, hvor erfaringen viser, at det er nødvendigt at
tiltrække studerende fra hele landet for at sikre, at uddannelsen kan få
fodfæste i Kalundborg.
Endelig er det administrationens vurdering, at denne opgave fremover bør
løses uden offentlig medfinansiering. En væsentlig del af projektet er derfor at
finde en model for, hvordan rekrutteringen til diplomingeniøruddannelsen
kan overgå til drift.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 1.112.337,10 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i
2018 til Professionshøjskolen Absalon til projekt ”Styrket rekruttering til
Absalons Diplomingeniøruddannelse i Kalundborg”.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 9
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 9:
- Ansøgning styrket rekruttering til Absalons Diplomingeniøruddannelse i
Kalundborg
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10. Tilskud til Videnscenter for
praktikpladser til unge på store byggerier
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3724496

Resume
Bygherreforeningen ansøger om støtte til projektet ”Videnscenter for
praktikpladser til unge på store byggerier”. Projektet vil gennem
partnerskabsaftaler og en fokuseret indsats overfor bygherrer skabe 140
praktikpladser på tværs af Region Sjælland og Region Hovedstaden. Der
søges om et tilskud på 503.242 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Projektet indstilles til støtte.
Sagsfremstilling
Bygherreforeningen ansøger om støtte til projektet ”Videnscenter for
praktikpladser til unge på store byggerier”, der gennemføres i perioden 1.
januar 2019 – 31. december 2020. Ansøgningen, effektkæde og budget er
vedlagt.
Formålet med projektet er at øge antallet af praktikpladser på store byggerier i
Region Sjælland og i Region Hovedstaden samt, at tiltrække unge mennesker
til bygge og anlægsuddannelserne. Ifølge ansøgningen er det ofte de mindre
virksomheder, der tager lærlinge, mens de store byggerier traditionelt set kun
har 2-4% lærlinge. Det er hensigten med projektet at øge andelen af lærlinge til
6-12% på 13 byggerier.
Projektet bygger ovenpå erfaringerne fra projektet ”Praktik på store byggerier i
Hovedstaden og Sjælland”, der blev afsluttet den 31. oktober 2018. Målet for
dette projekt var at skabe 300 praktikpladser, og resultatet blev 386
praktikpladser i projektperioden. Det primære værktøj var en opsøgende
indsats overfor bygherrer og indgåelse af partnerskabsaftaler.
Evalueringerne af dette projekt viser, at partnerskabstankegangen mellem
erhvervsskoler og bygherrer er virkningsfuldt, men at forankringen af
indsatsen var svær i regi af erhvervsskolerne. Bygherreforeningen vil med det
nye projekt sikre forankringen i regi af bygherreforeningen ved at udvikle og
implementere metoder og koncepter til at øge antallet af praktikpladser på de
store byggerier. Derudover er der fokus på rekruttering til bygge- og
anlægsuddannelserne gennem samarbejde med boligsociale medarbejdere og
via banner på byggepladser.
Projektets primære målgruppe er 140 unge, der i dag mangler en praktikplads.
Projektets sekundære målgruppe er offentlige og private bygherrer i de to
regioner. Det forventes at der skabes i alt 140 nye praktikpladser via 18
bygherresamarbejder på tværs af de to regioner samt at der ses en øget
rekruttering til bygge og anlægsfagene i Region Sjælland målt på
uddannelsesaftaler (i alt 87 uddannelsesaftaler). I løbet af projektperioden
tages der kontakt til 300 entreprenører/ virksomheder på byggerierne enten
via dialog, møder eller telefonisk kontakt.
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Projektet varetages primært af Bygherreforeningen. Erhvervsskolernes rolle i
projektet vil primært være at levere elever til praktikpladser og sikre matchet
mellem elev og entreprenør. Følgende erhvervsskoler i Region Sjælland har
tilkendegivet deres interesse for projektet: ZBC, EUC Sjælland, CELF, EUC
Nordvestsjælland og Roskilde Tekniske skole.
Projektets finansiering
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering
Medfinansiering fra
Region Hovedstaden
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
503.242kr

Støtteprocent
17%

100.200kr

3%

2.400.000kr

80%

3.003.442,11kr

100%

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at projektet kan være med til at sikre en
udbredelse af velafprøvede metoder og koncepter, der kan øge antallet af
praktikpladser på de store byggerier. Selvom der er mangel på arbejdskraft
inden for bygge- og anlægsfagene, er der fortsat en stor andel unge, der
mangler en praktikplads. Det forrige projekt ”Praktik på store byggerier i
Hovedstaden og Sjælland” har vist, at man med en fokuseret indsats overfor
bygherrerne kan skabe en betragtelig mængde praktikpladser. Projektet tager
afsæt i erfaringerne fra det forrige projekt. Som noget nyt er aktiviteterne
forankret hos bygherreforeningen frem for på en erhvervsskole.
Bygherreforeningen, der er interesseorganisation for bygherrer, får således en
aktiv rolle i forhold til at sikre praktikpladser, hvilket vurderes at være den
rette organisering af projektet.
Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at det indstilles til Regionsrådet, at der
ydes et tilskud på 503.242kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2018
til Bygherreforeningen til projekt ”Videnscenter for praktikpladser til unge på
store byggerier”.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 10
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 10:
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- Ansøgning - Videnscenter for praktikpladser for unge på store byggerier
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11. Tilskud fra puljen for kortere
vækstindsatser
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3723067

Resume
Der er indkommet 4 ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser med en
samlet ansøgning om tilskud på 1.150.000 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 4 ansøgninger til puljen for kortere vækstindsatser med en
samlet indstilling om tilskud på 1.150.000 kr.
De 4 ansøgninger er:
1. Serviceinnovation – nye muligheder for servicedesign og digitalisering
2. Landsbyers naturlige fortræffeligheder
3. Trans national TechTransfer sekretariat i Region Sjælland
4. Madens Folkemøde 2019
Serviceinnovation – nye muligheder for servicedesign og digitalisering
Ansøger er Tænketanken DEA.
Formålet med projektet er, at få flere virksomheder til at bruge
serviceinnovation som redskab til at vækste. Serviceinnovation fokuserer på
udviklingen af virksomheders services og produkter, der tilpasses forskellige
kundegruppers efterspørgsel. Projektet gennemfører workshop for
virksomheder, hvor de arbejder med egne data og redskaber til servicedesign.
På den baggrund udvikler de koncepter til nye services til virksomhedernes
kundegrupper. Partnerskabet i projektet består af Tænketanken DEA, Zealand
Business College og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering.
Projektets finansiering:
Puljen til kortere
vækstindsatser
Anden
medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
350.000

Støtteprocent
50%

350.000

50%

700.000

100%

Administrationens vurdering:
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Det er administrationens vurdering, at projektet adresserer en særlig
udfordring med serviceinnovation, som andre projekter ikke i samme grad gør.
Det vurderes samtidig at projektet kan føre til flere innovative virksomheder.
Samlet set vurderes projektet at leve til op kravene til puljen om kortere
vækstindsatser.
Landsbyers naturlige fortræffeligheder
Ansøger er Udvikling Stevns.
Udvikling Stevns vil gennemføre et for-projekt omkring udvikling af fysiske
tiltag, der kan øge tilgængeligheden til landskab og natur i 5-6 Sjællandske
landsbyer. Der er udarbejdet en ansøgning til Landdistriktspuljen og hertil
ansøges der om medfinansiering fra puljen for kortere vækstindsatser til
gennemførsel af forprojektet.
Gennem forprojektet vil Udvikling Stevns og de andre LAG-organisationer gå
sammen med 5-6 landsbyerne, eksterne konsulenter og Region Sjælland og
udarbejde forslag til fysiske tiltag – stier, mødesteder, rekreative oplevelser
mv. - der kan binde landsbyerne tættere sammen med de naturskønne
områder samt skabe nye natur- og friluftsoplevelser. De færdige skitser og
koncepter anvendes til udarbejdelse af materiale og ansøgninger til private
investorer og fonde inden for det byggede miljø, natur, kultur og oplevelser
(Realdania, pensionskasser mfl.).
Ved projektets afslutning er der udarbejdet minimum 2 ansøgninger til
investorer og fonde om finansiering og etablering af nye fysiske tiltag i
deltagende landsbyer. Partnerskabet består af Udvikling Stevns, LAG LollandFalster og Region Sjælland.
Projektets finansiering:
Puljen til kortere
vækstindsatser
Landdistriktspuljen
ansøgt d. 8 oktober
2018
Anden
medfinansiering
Samlet finansiering

Ansøgt beløb i kr.
200.000 kr.

Støtteprocent
20%

404.300 kr.

41%

385.250 kr.

39%

989.550 kr.

100%

Administrationens vurdering:
Det er administrationens vurdering, at forprojektet understøtter
indsatsområdet i den nye Regionale Vækst og Udviklingsstrategi 2019-2022
omkring udviklingen af mere attraktive landsbyer og landområder. Omkring
en tredjedel af regionens indbyggere bor i landdistrikterne og landområderne.
For-projektet kan være et første trin mod større projekter, der kan øge
tilgængeligheden til landskab og natur i landsbyerne og gøre dem mere
attraktive for indbyggere, besøgende og nye tilflyttere i Region Sjælland.
Trans national TechTransfer sekretariat i Region Sjælland
Ansøger er Fonden CAT.
Der søges om tilskud til et forprojekt samt medfinansiering til en Interregansøgning, der skal etablere et Tech-transfer sekretariat for overførsel af
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teknologiske løsninger mellem offentlige og private virksomheder i ØKS
geografien – dvs. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne.
Forprojektet skal etablere et dansk-svensk partnerskab og udarbejde en
Interreg ØKS ansøgning frem til ansøgningsfristen d. 15. februar 2019.
Hovedprojektet skal etablere et sekretariat og virksomhedsrettede aktiviteter
på tværs af ØKS-området, der understøtter udbredelsen og anvendelsen af
teknologiske og innovative løsninger fra offentlige institutioner til private
virksomheder. Sekretariatet forankres i CAT Fonden, og vil have hovedkontor i
Region Sjælland. Sekretariatet vil bestå af danske og svenske partnere.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

Puljen for kortere
vækstindsatser
Interreg-ØKS

300.000*

33 %

375.000

42 %

Finansiering fra
svensk partner
Medfinansiering fra
CAT-fonden

150.000

17 %

75.000

8%

Samlet finansiering

900.000

100 %

*Der ansøges om et samlet tilskud på 300.000 kr. Heraf vil de 75.000 kr.
støtte ansøgningsskrivning og de 225.000 kr. støtte et forprojekt til interregØKS.
Administrationens vurdering:
Ansøgningen om tilskud fra Vækstforum er delt i to. Der søges om 75.000 kr.
til udarbejdelse af projektansøgningen til Interreg ØKS. Dertil søges der om
225.000 kr. i medfinansiering til selve Interreg-ØKS-projektet. Det er et krav
fra Interreg ØKS, at der både er en dansk og en svensk partner for at kunne
søge på et Interreg ØKS-projekt. Ansøger har ikke indgået nogen aftale med
svenske partnere. Det er derfor uvist, hvem der bliver svensk partner i ØKSprojektet. Administrationen anbefaler, at medfinansieringen på 225.000 kr.
til ØKS-projektet kun udbetales, såfremt der fundet en svensk partner ved
ansøgningen til Interreg ØKS d. 15 februar 2019.
Administrationen vurderer, at de planlagte aktiviteter vil være
programkonformt med Interreg ØKS programmet. Men Fonden CAT skal have
en stram tidsplan for at kunne nå lave en ansøgning frem til Interreg-ØKS
deadline d. 15. februar 2019.
Madens Folkemøde 2019
Ansøger er Foreningen Madens Folkemøde
Foreningen Madens Folkemøde søger om støtte til udviklingen og afviklingen
af det første madens folkemøde i 2019. Målet er at lave et folkemøde om mad
og fødevarer en gang om året på Lolland. Folkemødet skal samle mellem 510.000 deltagere fra hele Danmark, som arbejder med mad og fødevarer –
herunder beslutningstagere, virksomheder, vidensinstitutioner og
interessenter. Foreningen Madens Folkemøde gennemfører projektet sammen
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med Food Organisation of Denmark, Nordisk Center for Lokale Fødevarer,
Lolland Kommune, Guldborgssund Kommune, LAG Lolland-Falster,
Erhvervsministeriet og Realdania.
Projektets finansiering:
Ansøgt beløb i kr.

Støtteprocent

Puljen for kortere
vækstindsatser
Ekstern finansiering

300.000

9%

2.398.962

91 %

Samlet finansiering

2.698.962

100 %

Administrationens vurdering.
Det er administrationens vurdering, at indsatsen for Madens Folkemøde
bygger videre på de hidtidige indsatser for styrkelse af fødevareerhvervet i
regionen og i Greater Copenhagen. Med madens folkemøde sættes der fokus
på lokalt producerede fødevarer, fødevarer og oplevelser og innovation i
fødevarebranchen. Fødevarer skaber også lokal identitet – der er gode
eksempler på dette både på Lolland, i Odsherred og andre dele af Region
Sjælland. Madens Folkemøde understøtter denne udvikling og kan være med
til at sætte regionens fødevareproducenter på den nationale dagsordenen og
sætte fokus på udviklingen af fødevareerhvervet i yderområderne.
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 350.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Tænketanken DEA og
projektet ”Serviceinnovation – nye muligheder for servicedesign og
digitalisering”
2. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 200.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Udvikling Stevns og
projektet ”Landsbyers naturlige fortræffeligheder”.
3. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 300.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Fonden CAT for
projektet ”Transnational Techtransfer sekretariat”. De 225.000 kr. af
tilskuddet gives under forudsætning af, at hovedprojektet får tilsagn
om tilskud fra Interreg ØKS.
4. Det indstilles til Regionsrådet, at der ydes et tilskud på 300.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler 2018 til Foreningen Madens
Folkemøde for projektet ”Madens Folkemøde 2019”.
Sagen afgøres af Regionsrådet.
Vækstforums beslutning
Indstilling tiltrådt.
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Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 11
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 11:
- Ansøgning - Serviceinnovation; nye muligheder med servicedesign og
digitalisering
- Ansøgning - Landsbyernes naturlige fortræffeligheder
- Ansøgning - Transnational techtransfer sekretariat
- Ansøging - Madens Folkemøde 2019
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12. Opfølgning på projekter efterår 2018
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3750523

Resume
Denne sag giver et overblik over status på alle igangværende projekter, som
Vækstforum har støttet. Status på de igangværende projekter er positivt og
der er generelt god fremdrift i dem. Den løbende opfølgning på de
igangværende erhvervsfremmeprojekter overgår til Erhvervsstyrelsen fra 1.
januar 2019.
Sagsfremstilling
Vækstforum Sjælland og Region Sjælland giver tilskud til projekter, som
understøtter vækst og beskæftigelse i regionen. Projekterne prioriteres med
udgangspunkt i den regionale investeringsplan og medvirker til at indfri
målsætningerne i den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2018.
I denne sagsfremstilling gives et overblik over og status for de projekter, som
Vækstforum Sjælland har medfinansieret via de regionale
erhvervsudviklingsmidler og EU strukturfondsmidler. Status for fremdriften
beror på de af projektholder indsendte halvårsrapporter fra september 2018.
Projekterne performer generelt godt og gennemfører deres aktiviteter
planmæssigt. Det er administrationens generelle indtryk, at et stærkere
politisk fokus på effekter og systematisk projektopfølgning har skærpet
projekterne i deres gennemførelse.
Opfølgning på projekter i efteråret 2018
Oversigten omfatter i alt 44 projekter, 27 projekter er medfinansieret af de
regionale erhvervsudviklingsmidler og 17 er medfinansieret af EU
strukturfondsmidler.
Otte projekter er af forskellige årsager vurderet til at være ”gule”, hvorfor
administrationen har igangsat en skærpet dialog med projektholderne. Der er
typisk tale om 3 årige projekter, hvor der vil være brug for tilpasninger
undervejs i forløbet, hvilket de otte gule projekter overvejende er udtryk for.
Desuden er en del af de gule projekter medfinansieret af EU's strukturfonde og
har haft udforinger med lange sagsbehandlingstider i Erhvervsstyrelsen.
I vedlagte bilag fremgår en komplet oversigt over alle projekter, som er støttet
af Vækstforum Sjælland, herunder en kort beskrivelse af formål, forventede
effekter samt den aktuelle fremdrift. I vedlagte bilag er der også en beskrivelse
af hvilke kriterier, som afgør, hvorvidt et projekt vurderes som værende enten
gult eller rødt. Hvis projektet kører planmæssigt er det grønt.
Nedenfor angives de otte projekter (alle gule projekter), som afviger fra de
planlagte aktivitets- og resultatmål og/eller budget. Uddybning af, hvordan
projekterne afviger, samt iværksatte foranstaltninger fremgår af
projektoversigten i vedlagte bilag. Det er administrationens vurdering, at
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ingen af disse projekterer har kritiske udfordringer og der er igangsat
handlinger således, at projekter igen kommer på rette spor.
De Gule projekter:



”Vækst via internationale højtuddannede” (Copenhagen Capacity)
Projektet har et markant økonomisk underforbrug på over 50 % af
det budgetterede og er væsentligt bagud med aktiviteter. Projektet
oplyser at dette skyldes, at bevillingen fra Erhvervsstyrelsen er
givet 5 måneder efter projektstart.



Kommune- og Uddannelsessamspil "Komm Udd" (Slagelse
Kommune) Der har i projektet to første perioder været et
merforbrug ift. projektarbejde, da opstarten af projektet har været
mere tidskrævende end forventet.



CLEAN Green Plan (CLEAN) Projektet har et efterslæb ift.
screeninger og udvikling af grønne forretningsplaner. En af
grundene hertil er den sene rekruttering af en projektleder i maj
2018. Ved denne første afrapportering har projektet kun udviklet
tre grønne forretningsplaner til virksomheder baseret i Region
Hovedstaden



På vej til arbejdsmarkedet (CELF) Projektet viser trods
udfordringer fremgang. Projektet er bagud, når det handler om
visitering af borgere til deltagelse i projektet. Tiltag er igangsat
mhp. at rette op. Omvendt har projektet præsteret bedre end
forventet, når det handler om antallet af deltagende virksomheder.



Scale Up Denmark (Region Midtjylland) Projektets præstation er
fortsat præget af de udfordringer. Det er lykkedes at rekruttere
flere virksomheder ind i forløbene i denne projektperiode. Dette
gør, at kadencen for optaget nu svarer til den kadence, som
oprindelig var aftalt.



Projekterne Bioøkonomi Sjælland, BIOBIGG og Biogas 2020
(Roskilde Universitet) har ikke fremsendt statusrapporter og
slutrapport. Ift. Biogas 2020 er der desuden dialog om, at man har
forpligtet sig til at blive evalueret af COWI, som en del af læringen
af projekterne.

Opfølgningen på projekter overgår til Erhvervsstyrelsen
Grundet ændringer af Lov om erhvervsfremme og Lov om administration af
tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
overgår opfølgningsopgaven på erhvervsfremmeprojekter fra 1. januar 2019 til
Erhvervsstyrelsen i Silkeborg.
Der udsendes snarest breve til at alle erhvervsfremmeprojekter, som har
modtaget støtte fra Vækstforum Sjælland om, at de overdrages til
Erhvervsstyrelsen og de vilkår det sker under.
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Økonomi
Sagen er ikke forbundet med udgifter, der kræver særskilt stillingtagen.
Indstilling
Forberedelsessekretariatet indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til
efterretning.
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Vækstforums beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 12
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
Bilag til punkt nr. 12:
- Trafiklysbilag 1, REM
- Trafiklysbilag 2, Strukturfonde
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13. Gensidig orientering og evt.
Åbent
Vækstforum Sjælland

Brevid: 3493745

Resume
Sagsfremstilling
Sagen afgøres af Vækstforum Sjælland.
Vækstforums beslutning:
Sagen blev forelagt.
Behandling i Vækstforum Sjælland onsdag den 28. november 2018, pkt. 13
Evan Lynnerup, Region Sjælland, Thomas Kullegaard, Dansk Byggeri, Tekniq,
Dansk Arkitektvirksomheder, Anders Bjarklev, Danmark Tekniske Universitet,
Per Struwe Christensen, FTF og Akademikerne, Camilla Wang,
Professionshøjskolen Absalon deltog ikke i Vækstforum Sjællands behandling
af sagen.
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