Sjælland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og
erhvervsudvikling
Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud
Indsatsområde

1. Der erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes. Vækstforum vil bidrage til
at understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesområdet,
herunder bl.a. etableringen af mentorordninger, som vil bidrage til at gøre en særlig
indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet,
fx indvandrere og unge med lav uddannelsesmotivation.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering1

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler er tilvejebragt regionalt.

Planlagte aktiviteter (•)

√ Projekt ELYK – E-læring, Yderområder og

Kompetence. Der afholdes idéindkaldelse
udskrevet d. 5. februar 2008, Vækstforum
udvælger idéer d. 22. april. Der er udnævnt en
tovholder og nedsat et netværk i februar 2008

(ELYK:
Kr. 400.545)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

2. Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Vækstforum vil i
samarbejde med det regionale beskæftigelsesråd og regeringen kortlægge behovet for
at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet og
virksomhedernes efterspørgsel. Som opfølgning herpå vil vækstforum igangsætte
udviklingsprojekter, der kan understøtte udviklingen af nye uddannelsestilbud målrettet
regionens erhvervsmæssige behov, fx i tilknytning til de erhvervsrettede
uddannelsesinstitutioner samt de nye professionshøjskoler.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler er tilvejebragt regionalt.
Proff. BA: Kr. 973.000

√ Udvikling af professionsbachelor i interaktiv
underholdning og entreprenørskab.

Virkonom: Kr.4.651.048

√ Virkonom – viden til værdifulde jobs.

KLAR: 21.110.000

√ Projekt Klar – Regionalt Kompetencecenter

Realkompetence: 3.456.035

√ Realkompetenceløft til vækst. Der afholdes

idéindkaldelse udskrevet d. 5. februar 2008,
Vækstforum udvælger idéer d. 22. april. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

3. Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra regeringens Task
Force enhed vil parterne indlede et konkret samarbejde. Samarbejdet kan gennemføres
i forhold til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, som skal styrke
de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etableringen af mentorordninger,
styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning eller anden hjælp,
som unge med indvandrerbaggrund kan have særlig brug for.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

√ Der afholdes idéindkaldelse udskrevet d. 5.

Der arbejdes videre
med initiativet.

Midlerne er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt.

Fastholdelseskaravanen
√ Netværkspartnerne er orienteret om
bevillingstilsagn og møde er varslet.

(47,5 mio.kr. fra Socialfonden til
projekt ”Fastholdelseskaravanen,
samt 24 mio. kr. i
medfinansiering fra
Integrationsministeriet og
Undervisningsministeriet i
perioden 2008-2012
40 mio. kr. til projektet ”udvidet
task force indsats rettet mod
ungdomsuddannelserne” i
perioden 2008-2011)
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Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (√
√)

februar 2008, Vækstforum udvælger idéer d. 22.
april. Der er udnævnt en tovholder og nedsat et
netværk i februar 2008

√

Primo april 2008 er der indrykket fælles
stillingsannoncere, for de udgående
konsulenter, der skal tilknyttes
Fastholdelseskaravanen.

•

Detailplanlægning for aktiviteter for 1. periode
samt udvælgelse af indsatsområder og skoler
igangsættes primo april 2008.

•

Fuld bemanding forventes klar primo juni 2008.

•

2. periode planlægges efter fuld bemanding
juni 2008.

•

Opstartsevent er under planlægning til

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• Center for Erhverv og Uddannelse
Storstrøm
• Roskilde Universitetscenter
• IDEA-Sjælland
• Selandia
• University College Sjælland
• Køge Handelsskole
• Ungdommens Uddannelsesvejledning
Køge Bugt
Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• Center for Erhverv og Uddannelse
Storstrøm
• Roskilde Universitetscenter
• IDEA-Sjælland
• Selandia
• University College Sjælland
• Køge Handelsskole
• Ungdommens Uddannelsesvejledning
Køge Bugt
• HK Storstrøm
• Håndværksrådet
• De 17 kommuner i Region Sjælland
• LO Midtsjælland
• Nakskov Mill Foods
• Jobcenter Guldborgsund
• Handelsskolen Sjælland Syd
• Uddannelsescenter Roskilde
• Slagteriskolen
• EUC Sjælland
• Roskilde Handelsskole
Parter og deltagere i netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• Selandia-CEU
• Tekniske skoler
• Handelsskoler
• SOSU-skoler
• Produktionsskoler
• UU-centrene
• Kommuner

gennemførelse maj/juni 2008.
•

4. Indsats for flere praktikpladser. Vækstforum vil tage initiativ til at igangsætte
projekter, der via samarbejde mellem erhvervsrettede og videregående
uddannelsesinstitutioner og virksomheder sikrer, at flere studerende kommer i praktik i
regionens virksomheder. Projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Parterne forpligter sig til gensidigt at være
opmærksom på udviklingen i antallet af praktikpladser med henblik på at sikre, at der
fortsat er overensstemmelse mellem udbuddet af uddannelser og praktikpladser.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående
uddannelser. Der etableres en dialog mellem Vækstforum Sjælland og
uddannelsesinstitutionerne om behovet for og udviklingen af nye grunduddannelser,
samt tilbud om efter- og videreuddannelse rettet mod regionens særlige
vækstpotentialer og efterspørgsel efter medarbejdere og kompetencer. Samarbejdet
med Vækstforum Sjælland, herunder virksomheder og forsknings- og videninstitutioner
i regionen kan være relevant i relation til institutionernes udviklingskontrakter. De
uddannelsesinstitutioner der udbyder videregående uddannelser i regionen (dvs. RUC
og Syddansk Universitet, den kommende Professionshøjskole Sjælland og
erhvervsakademierne i regionen) kan inddrages i samarbejdet. Vækstforum vil i
tilknytning hertil gøre en særlig indsats for at få flere unge til at tage en videregående
uddannelse med henblik på at understøtte den nationale målsætning herom.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale
uddannelsesindsatser. Vækstforum kan fx være høringspart ved relevant ny
lovgivning eller i forbindelse med væsentlige ændringer i den regionale
udannelsesstruktur eller vækstforum kan inddrages som samarbejdspart i forbindelse
med styrkelsen af uddannelsesmiljøer, udvikling af nye uddannelser og
videncenterfunktioner på de kommende professionshøjskoler. Regeringen er endvidere
interesseret i at modtage forslag fra vækstforum til lovgivningsmæssige ændringer som
kan være med til at styrke implementeringen af partnerskabsaftalens mål. Endelig kan
vækstforum i relation til erhvervsudviklingsstrategien bidrage med input til udviklingen
af de regionale uddannelsestilbud.

Løbende proces

7. Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende
færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens
kompetenceniveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke
samarbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og
efteruddannelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats
overfor især små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Sjælland vil målrette den
regionale indsats mod målsætningerne for et markant løft i læse-, skrive- og
regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlinge samt en styrkelse af den
erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler er tilvejebragt regionalt.

√ Virksomhedspraktikker i SMV’er i Region

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
Sjælland. Der afholdes idéindkaldelse udskrevet
d. 5. februar 2008, Vækstforum udvælger idéer d. • RUC,
• Handelsskolen Sjælland Syd
22. april. Der er udnævnt en tovholder og nedsat
• Uddannelsescentret i Roskilde
et netværk i februar 2008
• Slagteriskolen
• University College Sjælland
• Roskilde Handelsskole

(Virksomhedspraktikker: Kr.
1.400.000)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
Midler er tilvejebragt regionalt.

√ Projekt Vidennetværk - Dialog om

uddannelsesudvikling. Der afholdes
idéindkaldelse udskrevet d. 5. februar 2008,
Vækstforum udvælger idéer d. 22. april. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

(Vidennetværk: Kr. 1.000.000)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

Ej relevant

Projektet bliver rullet ud i fuldt omfang ultimo
august 2008 i henhold til projektplan.

√ UVM har i efteråret 2007 afholdt dialogmøde med

professionshøjskolen Sjælland bl.a. om
inddragelse af Vækstforum for Region Sjælland i
forhold til udmøntningen af udviklingsplanens mål
om regional udbudsdækning af videregående
uddannelser.

•

Opfølgning i den kommende udviklingskontrakt
for professionshøjskolen i efteråret 2008.

Midler er tilvejebragt regionalt.
Energiefteruddannelse: Kr.
376.838,

√ Projekt Energiefteruddannelse for SMV’ere i

Sundhed, pleje, omsorgssektoren: Kr. 186.750,

√ Afdækning af kompetenceudviklings- og

Kompetenceudv. og kvalificeret
arbejdskraft: Kr. 490.000

√ Kompetenceudvikling og formidling af

Komp. Til tiden: Kr. 673.200

√ Kompetence til tiden – på vej mod best

Region Sjælland

videreuddannelsesbehov hos Social- og
sundhedsassistenter, PGU’ere, m.fl. ansat i
sundheds-, pleje og omsorgssektoren.

kvalificeret arbejdskraft

practice. Der afholdes idéindkaldelse udskrevet
d. 5. februar 2008, Vækstforum udvælger idéer d.

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• Håndværksrådet
• RUC
• University College Sjælland
• De 17 kommuner i Region Sjælland
• LO Midtsjælland
• CEUS
• Selandia
• Foreningen Nydansker
• EUC Sjælland
• EUC Lolland
• Jobcenter Ringsted

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.
Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og
uddannelsesinstitutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes
efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. under
hensyntagen til, at Region Sjælland er en del af et større regionalt arbejdsmarked.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler er tilvejebragt såvel
regionalt som nationalt
(0,15 mio. kr. fra regionen, 0,3
mio. kr. fra staten)

22. april. Der er udnævnt en tovholder og nedsat
et netværk i februar 2008

√ Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de 6

Den fælles overvågningsmodel vil bidrage til
at styrke den regionale koordination af
erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.
Modellen bygger på Danmarks Statistiks
registeroplysninger om samtlige danske
virksomheder og personer og tillader en
meget detaljeret og fleksibel aggregering af
den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige
√ Alle 12 parter har givet tilsagn til Center for
aktivitet i de danske kommuner og
Regional- og Turismeforskning om støtte til
regioner. Med den regionaløkonomiske
udvikling af modellen SAM-K og LINE og har
opnået forskerautorisation hos Danmarks Statistik model LINE kan der endvidere foretages
fremskrivning af den regionale og lokale
(forudsætning for at bruge modellen)
udvikling. De regionale og lokale
fremskrivninger baseres på de nationale
• CRT færdigudvikler modellen
ADAM-fremskrivninger.
vækstforasekretariater, de 6
beskæftigelsesregioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen
og Erhvervs- og Byggestyrelsen om udvikling af
en fælles model til overvågning af det regionale
arbejdsmarked og erhvervslivet.

•

Der afholdes seminar om anvendelse af
modellen

•

Modellen tages i brug af de 12 aktører i løbet af
1. halvår 2008

•

Jf. regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund
udarbejdes en ny strategi og struktur for
uddannelse i iværksætteri, innovation og
entreprenørskab. Strategien skal være integreret
i hele uddannelsessystemet og skal skabe en
langsigtet indsats på området i et fællesskab
mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner,
regioner og erhvervsliv.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

9. Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen. Som en del af sin Der arbejdes videre
med initiativet i
resultatkontrakt med staten skal Væksthus Sjælland i 2007 bl.a. vejlede mindst 850
iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner, indgå mindst 15
uændret form.
aftaler om samarbejde med helt eller delvist offentlige institutioner pr. 1. september
2007. Vækstforum Sjælland i dialog med Væksthus Sjælland, kommunerne og
regeringen udvikle og medfinansiere aktiviteter og tilbud til en specialiseret indsats
målrettet iværksættere og virksomheder med vækstambitioner.

Finansiering2

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (√
√)
Midler er tilvejebragt regionalt
og nationalt.
(Komp. Erhvervsservice: Kr.
492.000)

√ Projekt Kompetent og sammenhængende

89,7 mio.kr. i 2008 nationalt

√ Der er indgået resultatkontrakt for 2008 mellem

erhvervsservice. Der er udnævnt en tovholder
og nedsat et netværk i februar 2008

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• De 17 kommuner i Region Sjælland
• Jobcenter Faxe
• Connect Denmark
• Kalundborgegnens Erhvervsråd
Holbækregionens Erhvervsråd

staten og væksthuset. I kontrakten indgår
effektmål, der konkret måler, om væksthuset har
bidraget til bedre vækstvilkår i regionen.

4,0 mio. kr. nationalt

10. Specialiserede rådgivningstilbud. Der etableres specialiserede rådgivningstilbud
i tilslutning til Væksthus Sjælland. Det drejer sig bl.a. om rådgivning vedrørende
eksport og internationalisering, finansiering, design og patent- og
varemærkebeskyttelse via henholdsvis Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Dansk
Designcenter og Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal være til rådighed for
regionens nye og mindre virksomheder i væksthuset. Desuden vil væksthuset løbende
få tilført viden om de nationale forsknings- og innovationsprogrammer, med henblik på
at kunne informere virksomhederne herom.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

•

Der gennemføres en Global Entrepreneurship
Week i uge 47, som væksthusene koordinerer
regionalt

Midler er tilvejebragt regionalt.
(CSR-drevet innovation og
vækst: Kr. 2.175.000,
Vækstdriver: Kr. 2.000.000)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

√ Projekt CSR-drevet innovation og vækst
√ Vækstdriver for Region Sjælland/Regionale
innovationsagenter. Der er udnævnt en
tovholder og nedsat et netværk i februar 2008

√ Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i 2007

gennemført uddannelsesseminar for
væksthusmedarbejdere om nationale forskningsog innovationsprogrammer

√ Der gennemføres videndelings-seminar mellem FI
og væksthusmedarbejdere i 2008

√ Der er i 2007 indgået aftaler om

ambassadørordninger i væksthusene med Dansk
Design Center, Patent og Varemærke Styrelsen,
Danmarks Eksportråd m.fl. der giver adgang til
specialiseret rådgivning om de forskellige
områder via væksthuset.

2,25 mio.kr. årligt nationalt til
IP-intropakke

7 mio. kr. årligt nationalt til
Early Warning ordning

√ Der er lanceret en IP-intropakke bl.a. med

adgang til medfinansiering af rådgivning om
design, patent- og varemærkebeskyttelse via
væksthuset

√ Der er etableret en Early Warning ordning i
væksthuset med adgang til rådgivning for
kriseramte virksomheder

•

2

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Der indgås i 2008 en samarbejdsaftale mellem
væksthuset og miljøstyrelsen om en
ambassadørordning der giver adgang til
rådgivning om miljøeffektiv teknologi

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• De 17 kommuner i Region Sjælland
• Jobcenter Faxe
• Connect Denmark
• Kalundborgegnens Erhvervsråd
• Holbækregionens Erhvervsråd CAT
• DELTA
• Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

11. Styrket adgang til kapital. Vækstforum vil øge virksomhedernes kendskab til og
anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere virksomheder bliver
opmærksomme på hvilke typer kapital, der passer til dem, og hvordan kapital bedst
rejses. Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. finansielle
aktører og det regionale væksthus, der skal komme med forslag hertil.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt
og nationalt.
(Analyse akvakultur: Kr.
250.000)

40 mio. kr. årligt afsat nationalt
til ordningen

•

Analyse af muligheder I ”Program for danske
fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

•

Økonomi- og Erhvervsministeriet er i dialog med
regioner ved at undersøge det finansielle og
organisatoriske grundlag for et eventuelt
JEREMIE-initiativ.

√ Der er indgået aftale med organisationen Connect
om adgang til tidlig forretningsudvikling/proof-ofbusiness for nye og mindre virksomheder via
væksthuset.

√ Der er indgået en samarbejdsaftale mellem
Vækstfonden og væksthuset, der giver
virksomhederne adgang til rådgivning om
finansiering i væksthuset

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• CAT
• DELTA
• Grønt Center
• Snarest desuden Væksthus Sjælland
• Vækstfonden
• Erhvervsråd og erhvervscentre
Pengeinstitutter
• Business angels

Tema 3. Innovation
Indsatsområde

12. Brugerdreven innovation. Vækstforum Sjælland indstiller mindst ét større
projekt inden for rammerne af program for brugerdreven innovation, således at
regionens virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative, og der
udvikles nye og bedre produkter og serviceydelser på baggrund af en systematisk
afdækning af kunders og brugeres behov. Vækstforum Sjælland vil tage initiativ til et
projekt, der med udgangspunkt i praktisk erfaring styrker videnudveksling og
erfaringsopsamling om brugerdreven og medarbejderdreven innovation i små og
mellemstore virksomheder i regionen.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering3

Løbende proces

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
(Midler tilvejebragt regionalt i
2008 til projekt om
brugerdreven innovation i
værdikæder: Kr. 1.474.450)

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (√
√)

(Der kan søges om tilskud i
størrelsesordenen 6 mio. kr.
inden for den regionale indsats
under program for
brugerdreven innovation)

13. Virksomhedstilpasset innovationsfremme. Vækstforum Sjælland vil
tilrettelægge et innovationsprogram, der skal afdække den enkelte virksomheds
innovationsbehov og innovationspotentiale i samspil med underleverandører, kunder,
forskere, offentlige institutioner og andre relevante virksomheder.

Planlagte aktiviteter (•)

√ Program for brugerdreven innovation: der er givet
tilsagn til et projekt om brugerdreven innovation i
værdikæder. Projektet har fokus på at udvikle et
koncept for brugerdreven innovation i
værdikæder inden for bygge- og anlægsbranchen.

•

Vækstforum har etableret et Ekspertpanel for
Innovation i 2007.

•

Der afholdes idéindkaldelse, som er udskrevet d.
7. marts 2008, Vækstforums Ekspertpanel for
Innovation udvælger idéer d. 16. april 2008.

•

Der er i 2008 frist for indsendelse af en eller to
projektansøgninger under program for
brugerdreven innovation den 24. september
2008.

Midler er tilvejebragt regionalt.
(Platformsstrategi: Kr. 311.000,

√ Projekt Platformsstrategi, virksomheder og
innovationsudvikling

Partnerskab for EU-proj: Kr.
115.000,

√ Partnerskab for EU-projekter

Overskud II: Kr. 3.090.500

√ Overskud II – Innovationsledelse i SMV’er

Clutter til Cluster: Kr.
2.430.000
Videnpotentiale: Kr. 253.000
Innoproces: Kr. 2.313.120,
I-tech partner: Kr. 3.315.046)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

Parter og deltagere i projekter er bl.a.: RUC
• CAT
• DELTA
• Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
• Erhvervssamarbejdet Sjælland
• Håndværksrådet
• Grønt Center
• Syddansk Universitet
• Risø
• DTU

√ Fra Clutter til Cluster
√ Videnpotentiale i yderregionernes
virksomheder

√ Innovationsproces og kommercialisering
√ I-techpartner
√ Vækstforum har etableret et Ekspertpanel for
Innovation i 2007

14. Deltagelse i internationale forsknings- og teknologiudviklingsprogrammer. Der arbejdes videre
med initiativet i
Vækstforum Sjælland vil tage initiativ til, at der etableres et fælles regionalt
samarbejde, som indsamler og formidler viden om internationale forskningsprogrammer uændret form.
og finansieringsmuligheder af relevans for regionens virksomheder og
videninstitutioner. Samarbejdet skal desuden kunne facilitere virksomhedernes
deltagelse i ansøgninger under fx EU’s 7. rammeprogram. Parterne er i den forbindelse
enige om at etablere et partnerskab mellem Vækstforum Sjælland og Forsknings- og
Innovationsstyrelsen, der har til opgave at formidle viden om EU’s 7. rammeprogram.
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Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

√ Behovsdreven teknologisk innovation -del af Parter og deltagere i projekter, netværk og
samlet rammeaftale med Risø DTU. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

tovholderfunktion er bl.a.:
• RUC
• Risø DTU
• CAT
• Grønt Center
• Copenhagen Capacity
• Invest in Denmark
• Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
• Ingeniørforeningen
• University College Sjælland
• Aarhus Universitet/Flakkebjerg
• Syddansk Universitet

15. Vækstforum som samarbejdspart. Vækstforum inddrages, hvor det har relevans
for den regionale udvikling inden for innovation, videnspredning og teknologi. Det kan
være som høringspart fx i forbindelse med ny lovgivning eller ved den årlige opdatering
af ”Innovation-Danmark 2007-2010”, som er Rådet for Teknologi og Innovations
handlingsplan til fremme af innovation og mere videnspredning, og som implementerer
dele af regeringens globaliseringsstrategi og forliget om globaliseringspuljen. Eller som
samarbejdspart fx i udformningen af de regionale teknologicentre i regionen eller i
arbejdet for at synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for specielt de
mindre og mellemstore virksomheder. Der er enighed om, at Rådet for Teknologi og
Innovation og vækstforum opretholder en aktiv dialog om indsatser med relevans for
begge parter.

16. Strategisk forskning. Staten har afsat 115 mio. kr. til strategisk forskning i
fødevarer, sundhed og miljø, hvilket også vil kunne bidrage til at styrke
rammebetingelserne for en række af de erhvervsområder, som Vækstforum Sjælland
har særligt fokus på i sin erhvervsudviklingsstrategi. På fødevareområdet har
Vækstforum Sjælland i januar 2007 medvirket til at etablere en regional
fødevareplatform. Platformen skal samle alle relevante aktører der ønsker at fremme
regionale fødevarer i Region Sjælland i et netværk (potentiel klynge).
Fødevareplatformen skal koordinere aktiviteterne og udvikle fælles projekter, og
dermed sikre en bedre udnyttelse og effekt af de ressourcer og erfaringer, der findes
indenfor udvikling og branding af lokale føde-vareprodukter og -produktion i Region
Sjælland.

Løbende proces

Ej relevant

√ Der er afholdt rundbordssamtale ml RTI og

formandskaberne for vækstfora og regionsrådene
ultimo 2007.

√ RTI tillæg til handlingsplan ”InnovationDanmark
2008” er udsendt til høring hos vækstfora april
2008-04-09.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Der udvikles en platform for strategisk
samarbejde mellem RTI og vækstfora – færdig
ultimo 2008

•

RTI og vækstfora samarbejder om at skabe
samlet overblik over det statslige og regionale
innovationssystem – medio 2008.

•

Næste rundbordssamtale ml RTI og vækstfora
afholdes ultimo 2008.

Midler er tilvejebragt regionalt.
(Fødevareplatform: Kr.
2.175.000

√ Fødevareplatform Region Sjælland

Nordregio: Kr. 200.000

√ Nordregio – Regional Trajectories to the
knowledge economy – Nordic European
comparison

Biobrændstoffer: Kr.
2.000.000)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

Platformen er etableret af et konsortium bestående af en lang række centrale aktører
inden for fødevareområdet i regionen, herunder Grønt Center, Dansk Landbrug,
Ankerhus Seminarium, Slagteriskolen, Dansk Fødevareindu-stri, Selandia, RUC og
VIFFOS. Konsortiet vil undersøge potentialet for, at en eller flere af fødevareplatformens udviklingsaktiviteter kan finansieres af midlerne til strategisk forskning.
17. Medico-Sundhed. Vækstforum Sjælland vil gøre en særlig indsats for at styrke
Der arbejdes videre
produktudvikling og produktion inden for medico-sundhed og det sociale område,
med initiativet i
herunder med særlig fokus på øget anvendelse af IT-teknologi. Vækstforum Sjælland vil uændret form.
desuden udvikle regionens farmaceutiske industri i samarbejde med Region
Hovedstaden.

•

Midler er tilvejebragt regionalt.

√ Udviklingsinitiativer indenfor biobrændsel

og biobrændstoffer i Region Sjælland. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

√ Medico-teknologi - del af samlet
rammeaftale med Risø DTU

(Vækstgruppe: Kr. 300.000

√ Vækstgruppe for medico-sundhed og det
sociale område – vejen til vækst i en
globaliseret fremtid

Medicon Valley: 2.620.000)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

√ Medicon Valley. Der forventes udnævnt en

tovholder og nedsat et netværk i andet kvartal
2008

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
• Grønt Center
• Dansk Landbrug
• Ankerhus Seminarium
• Slagteriskolen
• Dansk Fødevareindustri
• Selandia
• VIFFOS
• RUC
• Risø DTU
• Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
• Ingeniørforeningen
• University College Sjælland
• Aarhus Universitet/Flakkebjerg
• Syddansk Universitet

Parter og deltagere i projekter er bl.a.:
• Risø DTU
• Teknologisk Institut
• Copenhagen Capacity

Tema 4. Videnspredning
Indsatsområde

18. Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Samarbejdet
om videnspredning mellem universiteter og det regionale erhvervsliv skal styrkes bl.a.
ved etablering af flere praktikophold for højtuddannede i regionens virksomheder og
videreudvikling af de hidtidige erfaringer med at få videnmedarbejdere ud i
virksomhederne blandt andet gennem en styrkelse og større udbredelse og anvendelse
af ordningen ”Regionale videnpiloter", der administreres af Rådet for Teknologi og
Innovation efter først til mølle princippet samt etablering af erhvervsPhD-forløb, der
administreres af Rådet for Teknologi og Innovation, idet udvælgelse sker efter
konkurrence- og kvalitetsprincippet. Videnskabsministeriet vil i samarbejde med
regionale aktører gennemføre en målrettet og styrket markedsføring af initiativet for at
gøre virksomheder, forskerstuderende og universiteter opmærksom på initiativets
muligheder.

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Finansiering4

Der arbejdes videre med
initiativet i uændret form.

Midler er tilvejebragt
regionalt.

√ Moderne materialer og nanoteknologi - del

(Samlet kontrakt: Risø DTU:
Kr. 22.343.163 - heraf er
6.634.913 bevilget vedr.
2007-8.)

√

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (√
√)
Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholdere er bl.a.:
• Risø DTU
Behovsdreven teknologisk innovation - del af • RUC
• Erhvervs- og Videncenter Vestsjælland
samlet rammeaftale med Risø DTU. Der er
• Ingeniørforeningen
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
• University College Sjælland
februar 2008
• Aarhus Universitet/Flakkebjerg
• Syddansk Universitet
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i
samarbejde med NETVIRK gennemført en indsats,
hvor 43 erhvervsråd i de fem regioner har fået
uddybende information om videnpilotordningen.
af samlet rammeaftale med Risø DTU

√

√ Der er gennemført en analyse af virksomhedernes
barrierer for at bruge ErhvervsPhD-ordningen
mht. at afdække potentialer for en øget brug af
ordningen et netværk i februar 2008

19. Regionale innovationsagenter. Regeringen har i samarbejde med Vækstforum
Sjælland etableret pilotprojektet ”regionale innovationsagenter” i regi af GTS-systemet.
Projektet skal via brobygning med regionale aktører, herunder Væksthus Sjælland give
regionens små og mellemstore virksomheder én samlet indgang til hele det nationale
viden- og innovationssystem, herunder til GTS-institutterne.

Der arbejdes videre med
initiativet i uændret form.

Midler er tilvejebragt nationalt
(RTI: 10, 5 mio. kr.)
Midler er tilvejebragt
regionalt.
(Vækstdriver: Kr. 2.000.000)
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Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

√ Vækstdriver for Region Sjælland/Regionale
innovationsagenter

√ Pilotprojekt igangsat maj 2007
•

Etableret kontor i væksthuset medio 2007

Parter i projekt er:
• CAT
• DELTA

Tema 5. Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

20. Tiltrækning af udenlandske virksomheder. Parterne vil i den forbindelse afklare Der arbejdes videre
mulige samarbejdsaktiviteter. Herunder undersøges muligheden for, at der indgås en
med initiativet i
uændret form.
flerårig samarbejdsaftale mellem regionen og Invest in Denmark med fokus på global
markedsføring og salgsarbejde. Endvidere undersøges muligheden for en
samarbejdsaftale mellem regionen og Copenhagen Capacity, hvor fokus lægges på at
udvikle regionale styrker og sikre et modtageapparat i regionen.

21. Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært. Parterne udarbejder Der arbejdes videre
en fælles strategi og en klar ansvarsfordeling i forhold til markedsføring,
med initiativet i
destinationsudvikling, kompetenceudvikling samt service- og information. VisitDenmark uændret form.
vil forestå en analyse af turismens økonomi og potentialer i regionen samt lede
udviklingen af det nationale helårsdestinationsprojekt og de nationale oplevelsestemaer.
Vækstforum Sjælland vil i samarbejde med regionens kommuner og Østdansk Turisme
understøtte udviklingen af et antal helårsdestinationer i regionen samt understøtte
udviklingen af regionale oplevelsestemaer. Vækstforum Sjælland har i en
resultatkontrakt med Østdansk Turisme afsat ressourcer til i samarbejde med Wonderful
Copenhagen og Visit Denmark at brande regionen i internationale markedsføringsaktiviteter, bl.a. med fokus på sæsonforlængelse og helårsaktiviteter i
kystferieturismen. Vækstforum er i forbindelse med sin generelle indsats for at
opkvalificere og tiltrække arbejdskraft enig i regeringens mål om at gøre en specifik
indsats for at øge værtskabskompetenceniveauet i turisterhvervet, og vil forsøge at
understøtte dette.

Finansiering5

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (√
√)

Midler er tilvejebragt regionalt.
(Samlet kontrakt: Invest in
Denmark: Kr. 2.850.000 - heraf
er 1.100.000 bevilget vedr.
2007-8

√ Samarbejde om investeringsfremme -

Samlet kontrakt: Copenhagen
Capacity: Kr. 20.745.225 heraf er 7.956.275 bevilget
vedr. 2007-8)

√ Miljø og energi - del af rammeaftale med

rammeaftale med Invest in Denmark

Copenhagen Capacity

Midler er tilvejebragt regionalt.
(Den lærerige miljøoplevelse:
Kr. 1.661.167

√ Den lærerige miljøoplevelse

Helårsturisme: Kr. 2.200.000

√ Helårsturisme – en nødvendig
udviklingsstrategi

Samarbejdskontrakt: Kr.
3.200.000
Åmosen: Kr. 1.733.710
Møn Rundt: Kr. 433.500
Forestillinger: Kr. 365.000
Nye indgange: Kr. 1.411.550)
Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

√ Samarbejdskontrakt ml. Østdansk Turisme
og Region Sjælland

√ Naturpark Aamosen
√ Kapsejlads Møn Rundt – udvikling af en
professionel maritim eventturisme

√ Forestillinger om Danmark
√ Nye indgange til oplevelsesøkonomien for

mindre virksomheder i Region Sjælland –
opkvalificering, klyngedannelse og
supportfunktioner. Der er udnævnt en tovholder
og nedsat et netværk i februar 2008

√ I samarbejde med REG-LAB, Økonomi- og

Erhvervsministeriet og de øvrige regioner
foretages en fokusanalyse af oplevelsesbaseret

forretningsudvikling i det øvrige erhvervsliv.
Initiativet skal skabe en fælles
referenceramme omkring oplevelsesøkonomi.
Der er derfor fokus på dialog, forankring og
formidling.

√ Økonomi og Erhvervsministeriet har

etableret et Nationalt center for Kultur og
Oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene
for vækst via oplevelser ved at fremme
samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv.
Hovedparten af de i alt 50 mio. kr., der er
afsat til centret, vil gå til konkrete
samspilsprojekter. Centret placeres i Roskilde
og skal samarbejde tæt med eksisterende
forsknings- og videninstitutioner samt sikre en
bred regional forankring af kultur- og
oplevelsesøkonomien. Centret forventes i drift
fra sommeren 2008.
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Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

√ Visit-Denmark gennemfører på regionsniveau

forretningsområdeanalyser. Der er endvidere
mulighed for at tilkøbe analyser af turismen på
kommunalt plan.
Det regionale udviklingsselskab deltager aktivt i
VisitDenmarks helårsturismeprojekt, og der er
gennem Vækstforum tilvejebragt midler til
udvikling på destinationsniveau.

√ Der er indgået samarbejdsaftale mellem

VisitDenmark og det regionale udviklingsselskab.
Denne beskriver fælles initiativer og arbejdsdeling
for turismen frem mod 2009.

Tema 6. Energi
Indsatsområde
22. Samarbejde om fremme af vedvarende energi. Parterne lægger vægt på
energieffektiv og bæredygtig produktion og anvendelse af biomasse til
energiproduktion. Vækstforum Sjælland vil igangsætte et større projekt, som sigter
mod anvendelse af biomasse til energiproduktion. Flere erfaringer stammer fra
virksomheder i Kalundborg-området, bl.a. i kraft af samarbejdet ”Den industrielle
symbiose”, og på Lolland, bl.a. i regi af ”Wind Power Academy” og ”Baltic Sea
Solutions”. Også flere regionale videninstitutioner kan bidrage med viden og forskning
om vedvarende energi, bl.a. RISØ, RUC og Grønt Center. Vækstforum Sjælland vil
bidrage til at skabe det nødvendige møde mellem aktørerne og iværksætte konkrete
aktiviteter. Vækstforum Sjælland vil prioritere projekter, som enten arbejder på at
videreudvikle alternative energiformer, eller som arbejder med reduktion eller
genanvendelse i de eksisterende virksomheders og husholdningernes ressourceforbrug.
Regeringen har igangsat en række initiativer på energiområdet, der kan støtte op om
regionens udvikling, jf. pkt. 23.
23. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk
Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den offentligt finansierede indsats for
forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges, så den fra 2010 udgør 1
mia. kr. årligt. Som led i energistrategien etableres et nyt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (EUDP). Parterne er enige om, at vækstforum indleder en
dialog med EUDP-sekretariatet og med andre relevante samarbejdspartnere om
samarbejdsfladerne for fremme og forankring af energiteknologiske udviklings- og
demonstrationsaktiviteter i virksomhederne. EUDP forventes etableret i begyndelsen af
efteråret 2007.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?
Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Finansiering6

Planlagte aktiviteter (•)

Midler er tilvejebragt regionalt.
(Videns- og Teknologicenter:
Kr. 15.564.000
Biobrændstoffer: Kr.
2.000.000)

√ Videns- og Teknologicenter for
Vindmølledrift

√ Udviklingsinitiativer indenfor biobrændsel

og biobrændstoffer i Region Sjælland. Der er
udnævnt en tovholder og nedsat et netværk i
februar 2008

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form.

Midler er tilvejebragt regionalt.
(KIBS: Kr. 1.123.000

√ KIBS - Fremtidens Byggeri tilpasset effekt af
klimaforandringer samt øgede miljø- og
energikrav

Klimakonf: Kr. 10.000.000

√ Klimakonferencen 2009 – anledning til

international eksponering og udvikling af
regionale energi- og miljømæssige styrker

Miljø- og Energiteknologi. For at fremme udvikling af miljø- og energieffektiv
teknologi har regeringen taget initiativ til at etablere "partnerskaber for innovation".
Hvor vækstforums erhvervsudviklingsstrategi peger på erhvervsudviklingsområder, der
også er omfattet af de etablerede miljø- og energiteknologiske partnerskaber og andre
fremtidige partnerskaber for innovation, vil parterne afklare mulige
samarbejdsaktiviteter.

√ Bæredygtig energi og miljø - del af samlet
rammeaftale med Risø DTU

Energiefterudd.: Kr. 376.838)

√ Energiefteruddannelse for SMV’ere i Region
Sjælland. Der er udnævnt en tovholder og
nedsat et netværk i februar 2008

Midler søges tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt
FN’s klimakonference7. Parterne er enige om, at Region Midtjylland – ligesom andre
interesserede regioner – vil blive inddraget i forberedelserne af erhvervsaktiviteterne
frem mod FN’s klimakonference i 2009.
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Løbende proces

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.
Indgår som indsatsområde i partnerskabsaftalen (s. 47), men ikke som initiativ.

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (√
√)

√

Økonomi- og Erhvervsministeriet har afholdt
møde med alle vækstforumsekretariater med
henblik på at afklare regionale aktiviteter i
forbindelse med FN’s klimatopmøde i 2009.

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholdere er bl.a.:
• Lolland Kommune
• Kalundborg Kommune
• Roskilde Kommune
• RUC
• International Wind Academy Lolland

Parter og deltagere i projekter, netværk og
tovholdere er bl.a.:
• Lolland Kommune
• Kalundborg Kommune
• Roskilde Kommune
• RUC
• DTU
• Syd-Tek
• Teknologisk Institut
• Statens Byggeforskningsinstitut
• Dansk Byggeri
• PPConsult
• Risø DTU
• Copenhagen Capacity
• Håndværksrådet
• Østdansk Turisme

Tema 7. Landdistrikterne og yderområder
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Opbakning til grænseoverskridende samarbejde

Finansiering8

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (√
√)
Status for de grænseoverskridende Interreg IVprogrammer er, at de alle er godkendt af
Kommissionen, og der er nedsat udvalg, der skal
tage stilling til projektudvælgelse. I foråret er der
ansøgningsrunder, hvor der er mulighed for at søge
midler under de fire programmer.
Erhvervs- og Byggestyrelsen indgår en aftale med
Region Sjælland, om at de er forvaltnings- og
betalingsmyndighed for det danske tyske Interreg
IVA-program Femern Bælt. Aftalen delegerer
kompetence og ansvar til Regionen. Regionen har
netop indgået en aftale med deres tyske
programsamarbejdspartnere om arbejdsdelingen
ved den administrative gennemførelse af
programmet, en aftale som også regulerer
ansvarsdeling på tværs af grænsen

8

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

