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Strategisk dialog

Finansiering

Aktiviteter

Uformel kontakt

Hovedstaden Initiativer

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Regionale partnerskabsaftaler:
Regeringen og vækstforum listede i 2007 en række initiativer, som parterne ville arbejde med, som led i at nå de mål, der blev fastlagt i partnerskabsaftalen. I 2008 aftalte parterne at samarbejde om en
række yderligere initiativer i tillæg til den eksisterende partnerskabsaftale. Dette skema giver en oversigt over de forskellige aktiviteter, som parterne har gennemført eller planlægger at gennemføre og
viser dermed fremdriften i aftalernes initiativer. Skemaet er baseret på bidrag fra det regionale vækstforum og ministerier. Eventuel finansiering af de nævnte aktiviteter sker inden for eksisterende
økonomiske rammer og de tildelingskriterier mv., der er gældende for de enkelte ordninger, puljer mv.

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud

De erhvervsrettede
ungdomsuddannelser
styrkes

Omfanget af
erhvervsrettede
uddannelsestilbud øges

Flere unge med
indvandrerbaggrund
fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projekt "Det lokale partnerskab
for København om ungdomsuddannelse til alle" har fået tilsagn
af EU Socialfond Projektet er et
socialfondsprojekt med Kbh. K.
som tilsagnsmodtager.
"REKOMENT" Samtlige sosuskoler i regionen inkl. Bornholm.
Formålet er at mindske frafald og
skabe et attraktivt uddannelsesmiljø.
'Veje videre - et uddannelsesprojekt for unge og yngre ordblinde'
VUC Hvidovre-Amager m.fl. Formålet er at sikre ordblinde faglige
og sociale forudsætninger for
gennemførelse af en erhvervsuddannelse.
"Nye pigeorienterede erhvervsuddannelser" CPH West m.fl.
Formålet er etablering af nye
erhvervsuddannelser målrettet
piger og arbejdsmarkeds behov
for job i brancheglidninger.
"Lige muligheder for alle" Voksenuddannelsescenter Frederiksberg m.fl. Formålet er at give
flere tosprogede og uddannelsesfremmede forudsætninger for
at gennemføre en ungdomsuddannelse.
"VOFF - Videncenter om fastholdelse og frafald". Formålet er
afprøvning af tiltag, der kan
mindske frafald på ungdomsudannelser/gymnasier.
"Fastholdelseskaravanen" af INM
og UVM er et nyt initiativ rettet
mod unge med anden etnisk
baggrund end dansk, der har
svært ved at komme i gang med
og gennemføre en erhvervsuddannelse.
De kommende fire år vil karavanen, som består af ni konsulenter fra de to ministerier, tunere
rundt på danske erhvervsskoler
for at hjælpe skolerne i gang med
at arbejde strategisk og målrettet
med at nedbringe frafaldet blandt
etniske minoritetsunge på
erhvervsuddannelserne.

Indsats for flere

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler er tilvejebragt

14

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

7,1

Midler er tilvejebragt

Københavns Kommune, LO Storkbh.,
Dansk Erhverv, DI,
Dansk Byggeri, en
række erhvervsskoler

4,6

Statslig medfinansiering via taxameterordning
Midler er tilvejebragt

2,3

Midler er tilvejebragt

1,4

Midler er tilvejebragt

3,8

Midler er tilvejebragt

4,2

Statslig medfinansiering via taxameterordning

Fastholdelseskaravanen er i
øjblikket ved at udarbejde
indsats- og handleplan for
arbejdet i 2009. Arbejdet forventes bla. at omfatte netværksmøder, etablering af
rollemodelkorps og virksomhedsrollemodeller, uddannelsesforløb i gråzonedansk for
undervisere samt en manual for
forældresamarbejdet.

I november 2008 blev projektet
lanceret og der er udpeget skoler, som får tilbud om samarbejde
i foråret 2009.
Der arbejdes videre med initiaInitiativet er et indsatsområde i
tivet i uændret form bl.a. indsats
den regionale udviklingsplan,

Midler er tilvejebragt

3,4

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

4,2

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

7,4

Fremdriften i projektet
er nu stort set i
overensstemmelse
med handleplanen for
2009, som den fremgår
af ansøgningen.

praktikpladser

Styrkelse af
undervisnings- og
videnmiljøer inden for
de videregående
uddannelser

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejde om den
regionale udmøntning
af nationale
uddannelsesindsatser

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Efter- og
videreuddannelsestilbud
til personer, som
mangler grundlæggende
færdigheder, eller som
har behov for
opkvalificering

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejde om
erhvervs-,
beskæftigelses- og
uddannelsespolitikken

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

for fastholdelse af tosprogede
unge i sosu-uddannelsen og
praktikstederne, og indsats for
styrket vejledning på erhvervsuddannelserne og praktiksteder
fx mentorordninger.
"ATU - Akademiet for Talentfulde
Unge" Nørre Gymnasium m.fl.
Formålet er etablering af et 3årigt akademi for talentfulde unge
i gymnasiet med henblik på at
styrke forskerspirer og tilgange til
de videregående uddannelser.
"KULT - kunst og kultur" Sankt
Annæ Gymnasium m.fl. Formålet
er udvikling af kreative og innovative kompetencer i de kunstneriske fag i gymnasiet i samarbejde med kulturinstitutioner, videregående uddannelsesinstitutioner
og virksomheder inden for oplevelsesøkonomi.
"Et overgangsprojekt" Lyngby
Tekniske Gymnasium m.fl. Formålet er forsøg med udvikling af
en samarbejdsmodel mellem
tekniske gymnasier og videregående uddannelser.
UVMs indsatsområde om regional udbudsdækning af videregående uddannelser har i 2008
medvirket til udmøntningen af en
selvstændig hovedmålsætning
”Uddannelse til flere” i samtlige
udviklingskontrakter for professionshøjskolerne 2008.
Initiativet er et indsatsområde i
den regionale udviklingsplan som
er ved at blive udmøntet i en
handlingsplan
"Styrkelse af samarbejde mellem
uddannelsesinstitutioner og
SMV'er" Erhvervsskolen
Nordsjælland m.fl. Formålet er at
styrke
uddannelsesinstitutionernes
muligheder for at kompetenceudvikle i SMV'er.
Der er indgået samarbejdsaftale
mellem de 6 vækstforumsekretariater, de 4 beskæftigelsesregioner, AMS og EBST om
udvikling af en fælles model
(SAM-K og LINE) til overvågning
af det regionale arbejdsmarked
og erhvervslivet
De 12 parter har i løbet af 2008
testet modellen.

Kompetenceregnskab
for hele
Øresundsregionen

Matematik, natur og
teknologi i
verdensklasse

Kompetenceregnskab for
Øresundsregionen
O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

"Bioteknologi i gymnasiet" 25
gymnasier i Region H. Formålet
er udvikling af ny studieretning
inden for bioteknologi i gymnasiet
i samarbejde med videregående
uddannelser og virksomheder.
"Lokale Naturkræfter" Projekt
med Momentum og Dansk
Naturvidenskabsformidling om
styrkelse af naturvidenskabelige
uddannelser og det lokale
samarbejde omkring NTS-fag
(DASG) Danske Science
Gymnasier – netværk af almene
og tekniske gymnasieskoler, som
vil gøre en særlig indsats for at
udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige
fag.

som er ved at blive udmøntet i
en handlingsplan

Midler er tilvejebragt

1,2

Midler er tilvejebragt

0,5

Midler er tilvejebragt

2

Midler er tilvejebragt

5,3

Midler er tilvejebragt

2,8

Midler er tilvejebragt

1,0

Statslig
medfinansiering i KULT
er via
taxameterordning

Professionshøjskolerne

Midler søges tilvejebragt

Det er aftalt at Center for Regional- og Turismeforskning
(CRT) færdigudvikler modellen
og opdaterer den med nyeste
mikrodata fra Danmarks Statistik

Ikke behov for finansiering

Midler til udviklingsdel
er tilvejebragt.

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler er tilvejebragt

0,3

Der forventes indgået en aftale
om den fremadrettede finansiering af modellen (udvikling
og opdatering med nyeste data)
mellem de involverede parter.
Organisation og projektleder er
på plads
Midler er tilvejebragt

9

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

11,7

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Ikke behov for finansiering

Projektet gennemføres
i et bredt øresundsregionalt partnerskab
med BRHS som leadpartner

0,5

Øge
arbejdskraftudbuddet

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Indsatsområdet består af seks
delprojekter med hver deres
målgruppe. Sekretariatet har den
26. oktober 2007 i samarbejde
med Beskæftigelsesregionen
afholdt en Opstartskonference
vedr. fire af delprojekterne.
Konferencen var velbesøgt og
levede helt op til sit hovedformål
om at få sat gang i udviklingen af
konkrete projekter under indsatsområdet. Sekretariatet er i dialog
med aktørerne om den videre
projektudvikling.

Midler er tilvejebragt

3,9

Projektet (fastholdelse
af udenlandske studerende efter endt studieophold) gennemføres
med Ingeniørforeningen som leadpartner
og med et bredt partnerskab bestående af
regionens universiteter
samt flere erhvervsorganisationer. Niels
Brock, Ingeniørhøjskolen samt forskellige
organisationer er tæt
inddraget i projektgennemførelsen

Ikke behov for finansiering

Vedr. delprojektet "Fastholde
udenlandske studerende efter
endt studieophold" har projektet
fået tilsagn af EBST efter
indstilling fra Vækstforum.
Projekt "Fastholdelse af
udenlandske studerende" er et
socialfondsprojekt med
Ingeniørforeningen som
tilsagnsmodtager.
Samarbejde om
rekruttering af
udenlands arbejdskraft

Jf. initiativ nedenfor

O

Projekt Rekruttering og fastholdelse af udenlandske sygeplejersker og læger til Region
Hovedstadens hospitaler og
psykiatri. Projektet er under
udvikling.

Samarbejde om
rekruttering og
fastholdelse af
udenlandsk arbejdskraft

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regeringen har etableret 3 enheder for international rekruttering:
Vækstforum samarbedejder om
fx brancher (sundhed), infokampagner
"Netværket for udenlandsk arbejdskraft" (mentornetværket),
der skal gennemføre en række
fastholdelses- og integrationsaktiviteter for udenlandske arbejdstagere og deres famlier, er
sat i udbud og de prækvalificerede virksomheder blev udvalgt i november 2008.
Som led i aftalen om Jobplanen
fra februar 2008 er der nedsat en
tværministeriel Taskforce, der
har haft til opgave, at identificere
barrierer for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, og komme
med forslag til forenkling af sagsgange og regler.
Deloitte Business Consulting A/S
(Deloitte) har udarbejdet en
analyse over oplevede barrierer
for international rekruttering og et
katalog med konkrete løsningsforslag, der bl.a. omfatter ”Fastholdelse af udenlandske studerende” og ”Større udbud af undervisning til børn af udenlandske arbejdstagere”.

ØEM forventer at indgå
kontrakt med den vindende
konsulent i marts 2009.
Netværket får bl.a. til opgave at
sikre dialog og videndeling
mellem relevante regionale
aktører, herunder vækstfora.
Regeringen forventes i foråret
2009 at fremlægge en række
initiativer og forslag, der kan
nedbringe barrierer ved
rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft og skabe bedre
service til udenlandske
arbejdstagere og deres familier.

Midler er tilvejebragt

5

Netværket er et initiativ
i Handlingsplanen for
offensiv global
markedsføring af
Danmark, april
2007.

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden
- Initiativer

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder

Styrket kvalitets- og
kompetenceløft i
rådgivningsindsatse
n

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Dialog med Væksthus om vækstiværksættere - evt i samarbejdsaftale
Global Entrepreneurship Week
2008 er evalueret som succesfuld.
Væksthuset er etableret som
knudepunkt for en styrket
rådgivningsindsats

Der er etableret en Early Warning
ordning i væksthuset med adgang
ti rådgivning for kriseramte virksomheder
Kompetenceudvikling: I 2007 har
EBST i samarbejde med væksthusene og eksterne operatører
afholdt en række kompetenceudviklingsforløb bestående af 5
moduler.
Kompetenceudvikling: Interlectual
Property Rights: Patent og
Varemærkestyrelsen har bl.a.
gennemført
• kompetenceudviklingskurser af
væksthusenes IP vejledere i
december 2007, maj 2008 og
november 2008.
• en IP intropakke, hvor relevante
vækstiværksættere kan få
medfinansiering af en IPrelevant undersøgelse (fx en
varemærkescanning, en
patentundersøgelse eller en
designundersøgelse) på 10.000
kr. mod før 4.000 kr.
• markedsføring af IP intropakken
til relevante organisationer som
fx Opfinderrådgivningen på
Teknologisk Institut.
Kompetenceudvikling: Der blev i
2007 indgået aftaler med Dansk
Design Center om ambassadørordninger i væksthusene.
Designambassadørernes opgave
er i samarbejde med DDC at
udbrede og formidle budskabet
om designs konkurrencemæssige
og økonomiske gevinster.
Endvidere skal designambassadørerne formidle relevante kunder
til DDC, hvor virksomhederne kan
få adgang til specialiseret vejledning om, hvordan de kan
styrke deres forretning gennem
en bevidst satsning på design.
Kompetenceudvikling:
Vækstfonden gennemfører
rådgivningsforløb i væksthusene.
Kompetenceudvikling:

Der indledes dialog
med KL og evt. andre
mht. at indgå en aftale
om væksthusenes
videreførsel efter 2010

Ugen gentages i 2009

Der indgåes resultatkontrakt for
2009 mellem staten og væksthuset. Kontrakten bygger
videre på kontrakterne for 2007
og 2008 med mål indenfor
produktudvikling, vejledning,
brugerevaluering, samarbejde,
aktiviteter og effektmål.

Midler er tilvejebragt

I 2009 er der planlagt
afholdelse af to
kompetenceudviklingskurser for
Væksthusenes IP vejledere,
bla. med fokus på netværk
mellem IP vejlederne og
videregivelse af opnåede
kompetencer til Væksthusenes
andre medarbejdere.
Møder med lokale erhvervsråd,
DI, DE, TI og andre relevante
parter fortsætter i 2009.
Markedsføringsplan af IP
intropakken planlagt, både på
nationalt og lokalt plan
(annoncer i aviser, direct mails,
casebeskrivelser etc.)
DDC og væksthusene
fortsætter samarbejdet, og
designambassadører kan
fortsat henvise virksomheder til
vejledningsforløb i DDC.

Staten har nationalt
afsat 92,8 mio. i 2009
til de fem væksthuses
grundbevilling

2,3 mio kr. i 2009.
Dette beløb gælder for
hele ordningen.

Midler er tilvejebragt

Danmarks Eksportråd indgik i
2007 en samarbejdsaftale med
Væksthus Hovedstaden.
Samarbejdet praktiseres efter en
"ambassadørmodel" hvor en eller
flere af væksthusets medarbejdere er blevet kompetenceudviklet i DE's ydelser, mhp. at
styrke den daglige rådgivning
indenfor eksport og internationalisering.
Der gennemføres uddannelsesseminar mellem Forsknings- og
Innovationsstyrelsen og væksthusmedarbejdere i 2009

Styrket adgang til
kapital

IT-vækstmiljø i
verdensklasse

Øresund
Entrepreneurshio
Academy (ØEA)

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

O

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Proof of Business: Vækstfonden
har udliciteret arbejdet vedr. proof
of business/adgang til tidlig forretningsudvikling via væksthusene til
Connect.
Samarbejdsaftale mellem Vækstfonden og væksthuset, der giver
virksomhederne adgang til rådgivning om finansiering i væksthuset.
JEREMIE-initiativ med regioner der er truffet beslutning om ikke
at gennemføre JEREMIE-initiativ i
Danmark
CIBIT Accelerator:
EBST og vækstforum drøfter
aktionsorinterede og
tilskuds- og finansieringsmodel
internationale udviklingorløb for
150 virksomheder

ØEA opretter kurser i entrepreneurship for studerende på de 12
Øresundsuniversiteter. VF sekr.
er rep. i ØEA's bestyrelse.
Medfinansiering for 2009 afklaret
Som videreudvikling af indsatsen
har IT-væksthuset netop skrevet
kontrakt med Forsknings- og
Innovationsstyrelsen om drift at et
IKT-vækstmiljø på ITU’s 5. sal.
Kontraktperioden løber frem til
2012, med en option på mulig
forlængelse til og med 2013.
Vækstforløb: Vækstpakke med
midler til projekter, der fremmer
udvikling af nye vækstvirksomheder, er gennemført i 2008.
VF og RR har godkendt ansøgning 'Spin-off - fremtidens vækstkilde', hvor en bred aktørkreds nu
projektudvikler frem mod at gennemføre forløb om entrepreneurship med mål om ud fra 5 eksisterende, større firmaer at udklække
10 nye vækstiværksættere.

Sammenhængende rådgivningssystem: I 2008 nedsatte regeringen en tværministeriel arbejdsgrupope om et mere sammenhængende rådgivningssystem

Klima: OEM og førende virksomheder indgik i 2008 aftaler om
Partnerskab om udviklingen af
nye og mindre cleantechvirksomheder

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

41,4

Midler er tilvejebragt

41,4

Midler søges tilvejebragt

50

Midler søges tilvejebragt

61

Midler er tilvejebragt

2,5

Midler er tilvejebragt

3,8

Midler er tilvejebragt

40,0

Ikke behov for finansiering

0,0

ITV er forpligtet til at videreudvikle deres tilbud til IKTvækstmiljøets virksomheder
samt arbejde for at
øge samarbejdet og
netværksaktiviteter med
videnmiljøer.

Proof of business er en
generel ordning under
Vækstfonden i lighed
med KIG-lån og
Vækstkaution.

Symbion er operatør
på CIBIT. Der er indgået et samarbejde
med Vækstfonden om
udviklingskapital til de
deltagende virksomheder (de 50 mio i
statslige midler)
OEA har fået et tilsagn
på op til 3,8 mio. kr. til
forsættese af aktiviteter i 2008 og 2009

EU's Regionalfond
medfinansieret 8 mio. kr.

Midler søges tilvejebragt

Vækstforløb: Det er et mål i
væksthusenes resultatkontrakt
for 2009, at væksthusene
udvikler og implementerer
mindst 3 ens nye tilbud til
iværksættere og virksomheder
med vækstambitioner
Det forventes, at arbejdsgruppen i 2009 fremlægger
forslag, der kan skabe en mere
sammenhængende struktur i
rådgivningssystemet og sikre
øget koordinering mellem
eksisterende og nye initiativer.
Væksthusene udvikler og
afprøver i 2009 en clean-tec
accelerator, der skal understøtte udviklingen af nye og mindre
virksomheder inden for cleantec og facilitere indgåelsen af
part-nerskabersaftaler med
etablerede virksomheder

15,0

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

I globaliseringspuljen
er der afsat i alt 60
mio. kr. i 2009 til en
styrket rådgivningsindsats i væksthusene
herunder til udviklingen
af nye tilbud

Klima: I sep. 2008 blev der indgået aftale mellem væksthusene
og miljøstyrelsen om en ambassadørordning der giver adgang til
rådgivning om miljøeffektiv teknologi.
Undervisning i iværksætteri på
videregående uddannelser

Uddannelse i
iværksætteri

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Ny og styrket rådgivning og
iværksætterrådguddannelse.
Ekstraordinære aktiviter i
Katapult Væksthus på KU.

"Videncenter om iværksætteri,
innovation og inkubation" Niels
Brock. Formålet er etablering af
et iværksætterhus med merkantile uddannelser inden for
innovation og iværksætteri og
etablering af et inkubationsmiljø.
Staten arbejder fortsat på en ny
strategi og struktur for uddannelse i iværksætteri, innovation
og entrepreneurskab, der kan
skabe en langsigtet og intrereret indsat på området.
Vækstforum inviteres til at
deltage i implementering og
udmøntning af aftalen.
Øresundsdimensionen
inddrages i strategiarbejdet.

Midler er tilvejebragt

2,3

Midler er tilvejebragt

2,3

Midler er tilvejebragt

13

Midler er tilvejebragt

2

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Projektetet følger planmæssigt
sine faser'. Åbningskonference,
etablering af fire netværk,
innovations hotspot, matchmaking mellem SME og større
virksomheder, konsortiedannelser, PhD-sommerskole,
igangsætte strategiudredning'
Ansøgning er indgivet til
Program for Brugerdreven
Innovation, EBST

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Ansøgning godkendt af Vækstforum. Fire indsatsområder i
initiativet er: Bedre rammer for
F&U inden for M&T; M&T medier;
M&T sundhedssystem; M&T nødog beredskabstjenester.'

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden
- Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 3. Innovation
Knudepunkt for
mobil og trådløs
kommunikation

Brugerdreven
innovation

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

'Klima, kommuner og vand'. VF
og RR har bevilget midler til
projektet, hvor parallelle forløb i 4
kommuner søger nye løsninger
med erhvervslivet på udfordringer
udsprunget af stigende
nedbørsmængder.
'Center for Sundhedsinnovation'
etableres i et samarbejde mellem
12 hospitaler i en fælles organisation, der skal drive brugerdreven innovation. Erhvervslivet
involves i konkrete projekter og
centrets rådgivende referencegruppe.

Deltagelse af
universiteter fra
andre regioner.
Midler er tilvejebragt

15,3

Midler er tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt

2,9

Midler søges tilvejebragt

5,2

Midler søges tilvejebragt

12,0

Midler søges tilvejebragt

8,0

Regionale midler på
2,9 mio. kr. opdelt på
1 mio. fra RR og 1,9
fra projektdeltagere.

Ansøgning indgives til Program
for Brugerdreven Innovation
Regionale midler på
12 mio. kr. opdelt på
8 fra RR og 4 fra
hospitalerne.

Vækstforum kan i 2009 indstille
1-2 projekter under program for
brugerdreven innovation

Copenhagen
Innovation Center

Deltagelse i
internationale
forsknings- og
teknologiudviklingsprogrammer

Vækstforum som
samarbejdspart

Ny viden til
byggefagene

O

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

’Innovationcenter Copenhagen
ICPH’ er etableret i Væksthus
Hovedstaden. (under program for
brugerdreven innovation)

ICPH gennemfører projekter
med udgangspunkt i kommunale velfærdsydelser, der
udvikles ved anvendelse af
teknikker for brugerdreven
innovation med inddragelse af
erhverv
Etablering af EU-kontoret creoDK Deltagelse i styregruppe
i samarbejde med KU og DTU,
Opfølgning og overvågning
om tiltrækning af forskningsmidler Administrativ bistand

Der er afholdt rundbordssamtale
ml RTI og formandskaberne for
vækstfora og regionsrådene
ultimo 2008.
Møde mellem vækstforumsekretariatet og FI om mulige
samarbejdsområder er afholdt
halvårligt.
RTI og vækstfora har samarbejdet om at skabe samlet overblik
over det statslige og regionale
innovationssystem
Ny viden til byggefagene om
digital standardisering og IKT
Vækstforum har prioriteret
klyngeindsatsen

Klynger

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler er tilvejebragt

9,0

Midler er tilvejebragt

6,0

Samarbejde med
DTU og KU
Midler er tilvejebragt

1,0

Næste rundbordssamtale ml
RTI og vækstfora afholdes
ultimo 2009.

Ikke behov for finansiering

Møde mellem vækstforumsekretariatet og FI om mulige
samarbejdsområder afholdes
halvårligt.

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering
Projektet følger planmæsigt
sine faser.

Nyt initiativkatalog i erhvervsudviklingsstrategi prioriterer
initiativforslag om klynger:
Finans-IT, elektronik, Cleantech
Projektmodning og ansøgninger i 2009.
ESS - European Spallation
VF vil lægge op til dialog med
Source i Lund. VF og RR har
Forsknings- og Innovationsstyafgivet høringssvar til Forsknings- relsen på baggrund af
og Innovationsstyrelsen og
høringsrunde om det videre

Regional finansiering
fordelt med 1,5 mio.
kr. fra VF/RR og 7,5
fra EU-regionalfond

Midler er tilvejebragt

14,7

Midler er tilvejebragt

1,3

fremhævet sine muligheder for at
bidrage til samarbejde ml. ESS
og den regionale forskning og
erhvervsudvikling.
Regeringen har i baggrundsmaterialet til Regionalpolitisk
redegørelse 2008 tilvejebragt et
fælles videngrundlag for klyngearbejdet.
Vækstforumsekretariaterne er
orienteret om arbejdet med
udviklingen af klyngeprincipper på
møde i Silkeborg 13. januar 2009.
Der er blevet udnævnt en oplevelseszone, modezonen, som skal
samle hele modebranchen i Danmark. Der er nedsat en bestyrelse
for det nye center for kultur- og
oplevelsesøkonomi og det forventes at centret er i drift i løbet af
foråret 2009.
Der er blevet afholdt et indledende møde med deltagelse fra
OPS-rejseholdet, Erhvervs og
Byggestyrelsen samt sekretariaterne fra de regionale vækstfora. Næste skridt i opfølgningen
af de regionale partnerskabsaftaler er at konkretisere, hvordan
OPS-rejseholdet kan lave
relevante formidlingsinitiativer for
de regionale vækstfora.

Arbejdskraftbespare
nde teknologier

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift
Formålet er at fremme arbejdskraftsbesparende teknologi og
nye arbejds- og organisationsformer.
Der er etableret en pulje til
fremme af de erhvervsmæssige
potentialer i arbejdskraftsbesparende tekbnologi. Puljen skal
fremme udnyttelsen af de
erhvervsmæsige potentialer i
investeringerne ved at samle
stærke konsortier med deltagelse
af både private parter, videninstitutioner og offentlige aktører om
udvikling og modning af konkrete
projektforslag til ABT-fonden.

Virksomhedsrettet
innovationspolitik

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Dialog med vækstforasekretariatet om arbejdskraftbesparende
teknologier og nye arbejds- og
organisationsformer.
Formålet med strategien er at
sikre, at virksomhederne har
gode rammevilkår for deres innovationsaktiviteter, således at
danske virksomheder – herunder
også de små og mellemstore virksomheder – bliver blandt de mest
innovative i verden. I den sammenhæng skal der sikres en bedre koordinering af den virksomhedsrettede innovationspolitik
med henblik på at sikre sammenhæng mellem erhvervslivets
fremadrettede behov og det
eksisterende innovationssystem.

arbejde ift. ESS.

Både center og zoner
er nationale
initiativer.
Der er orienteret om
initiativerne på et
ERFA møde med
deltagelse af alle de
regionale vækstfora
den 13. januar 2009.

Ansøngingsfristen for de tre
sidste oplevelseszoner er den
25. februar 2009.

Regeringen er ved at udarbejde
en strategi for fremme af
partnerskaber og nye organisations- og samarbejdsformer
mellem den private og den
offentlige sektor. I den forbindelse bliver Danmarks
Vækstråd inddraget med
henblik på, at Vækstrådet
diskuterer og kommer med
indspil til arbejdet. Værkstrådet
har drøftet og kommet med
forslag til udvælgelsen af opgaveområder til videre analyse.
Vækstrådet vil få forelagt analyseresultaterne med henblik på
en diskussion heraf. Ligeledes
vil Vækstrådet blive inddraget i
forhold til den endelige strategi.
EBST's OPS-rejsehold vil i
lyset af strategiens analyser og
anbefalinger samarbejde med
vækstfora om udbredelsen af
kendskabet til mulighederne for
offentlig-privat samarbejde.
Danmarks Vækstråd har
besluttet, at sekretariat skal
udarbejde yderligere analyser
for at synliggøre det erhvervsmæssige potentiale inden for
velfærdsteknologi og -løsninger. Analyserne kan danne
baggrund for udarbejdelsen af
konkrete initiativer, som de
regionale vækst-fora inddrages
i gennem Danmarks Vækstråd.
Der er i den forbindelse iværksat en kortlægning af de regionale vækstforas arbejde med
velfærdsteknologier.

Der er afsat 3 mia.
kr. i 2009-2015 (ABTfonden)

Midler er tilvejebragt

Ca. 3 mio. kr. i 2009
til at fremme de erhvervsmæssige
potentialer i velfærdsteknologier- og
løsninger via konsortier med nationalt
sigte.

Den virksomhedsrettede innovationsstrategi har været drøftet
med de regi-onale vækstfora på
møde i Danmarks Vækstråd den
2. december 2008
Der er indgået strategisk samarbejdsaftale mellem RTI og de 6
vækstfora

Der arbejdes videre med udvalgte strategiske samarbejdsområder. Mulighederne for at
gennemføre fælles udbud på
prioriterede områder undersøges.

Midler søges tilvejebragt

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Høring

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden
- Initiativer

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 4. Forskning og Videnspredning
ErhvervsPhD, praktikophold,
regionale videnpiloter
Styrket
videnspredning
mellem universiteter
og erhvervsliv

Mere forskning på
hospitaler og
universiteter

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

VTU har igangsat to nye
virkemidler – forskningskupon og
videnkupon – der skal styrke
videnspredningen mellem
universiteter og SMV’er.
Strategigrp mellem regionH, KU,
DTU: konkrete initiativer om fx
fælles EU-rep, videnskabelige
kongresser, forskerboliger,
barrierer for internationale
forskeres etablering i regionen
Regionens
sundhedsforskningspolitik

En samlet indgang til
innovationssystemet
Forskning på
hospitaler og
universiteter

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

VF arbejder for Væksthuset som
indgangen til nationalt videns- og
innovationsmiljø
VF analyse af klinisk forskning
- Bio-sundhedsklyngen i Region
Hovedstaden
Klinisk forskning kan søge
udbudte strategiske
forskningsmidler og RTI-midler

Fra 2010: ErhvervsPh.d. på offentlige institutioner, herunder
også hospitaler. I 2009 informationsmøder på hospitalerne.
Styrket markedsføring af de to
nye virkemidler overfor videninstitutioner og SMV’er.

Evt. informationsmøder i
samarbejde med
Forsknings- og
Innovationsstyrelsen

Fortsat samarbejde med KU og
DTU om disse initiativer

Udmøntning af initiativer fra
politikken via Handlingsplan
2009 og status på 2008.

Opfølgning på rapportens
konklusioner

Med LiF og KU, DTU

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal (mio.
kr.))

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden
- Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 5. Markedsføring af Danmark – Tiltrækning af investeringer og turisme
Copenhagen Redefined:
erhvervsmæssig branding af
Region Hovedstaden

Markedsføring af
Region Hovedstaden

Kultur- og
oplevelsesøkonomi

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Wonderful Copenhagen og
Copenhagen Capacity søger
etableret et fælles overordnet
brand for international branding
i Hovedstaden. Region
Hovedstaden har i 2008
bevilget 2 mio. kr. til initiativet.
Aktiviteterne fortsættes

VDK stiller hovedtal om
turismens udvikling i regionen til
rådighed i form af årlige TØBBE
og TSA-analyser, mhp. at stille et
vidensgrundlag til rådighed for
regionernes
turismeudvikling.
Der samarbejdes på det
Aktiviteterne fortsættes
regionale plan om
udviklingsaktiviteter inden for det
nationale helårsturismeprojekt,
hvis formål er at fremme
turismen uden for den
traditionelle sæson
Der er gennemført
Aktiviteterne fortsættes
kampagneaktiviteter om regionen
som helårsturismedestination,
med det formål at gøre
destinationen synlig for
internationale turister
Wonderful Copenhagen
3 årige driftstilskud for perioden
2008-2010 bevilget af Region
Hovedstaden med 116,1 mio.
kr. Der er indgået resultatkontrakter, hvoraf fremgår
ønske om stigende finansieringsandel fra andre end
Regionen.. Der afrapporteres
for 2008 i april 2009.
Innovation i Region Hovedtadens Wonderful Copenhagen genturismeindsats
nemfører et 4 årigt strukturfondsprojekt 2008-2011, hvor
EU midlerne på 21,6 mio. kr.
medfinansieres af Wonderful
Copenhagens basisbevilling fra
Region Hovedstaden
Copenhagen Capacity
3 årige driftstilskud for perioden
2008-2010 bevilget af Region
Hovedstaden med 74,5 mio. kr.
Der er indgået resultatkontrakter, hvoraf fremgår at
finansiering fra end Region
Hovedstaden skal stige. I april
2009 afrapporteres for 2008.
Det Interaktive hus
Vækstforum vil undersøge
mulighederne for at indgive
ansøgning til EBST om
etablering af Det Interaktive
Hus
Modeklynge:
Væksthus Hovedstadsregionen
Fashion Accelerator og
gennemfører under den
Modezonen
konkurrenceudsatte pulje
(Danmarks Vækstråd) projektet
Fashion Accelerator i perioden
2008-2010 for 11,9 mio. kr.
Danish Fashion Institute
gennemfører som
oplevelseszone initiativet

Midler er tilvejebragt

Hovedtal: Den statslige
medfinansiering er 2 mio.
kr. årligt.
Samarbejdet er udmøntet
gennem det regionale
turismeudviklingsselskab.

7,5

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

2,0

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

1,4

Det nationale
helårsturismeprojekt :
Den statslige finansiering
er i vist i 2008. Den
regionale
medfinansiering er
kanaliseret gennem
forskellige indsatser og
er prioriteret hos det
regionale turismeudviklingsselskab.
Kampagneaktiviteter: De
statslige midler er den
årlige medfinansiering.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

3,8
Wonderful Copenhagen
har en samarbejdsaftale
med Østdansk Turisme
i 2007.
Finansiering fra anden
side (dvs udover
angivne) udgjorde i 2007
84,6 mio. kr.

116,1

De regionale midler der
medfinansierer
strukturfondsprojektet
indgår i rubrikken ovenfor
Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

21,6

Copenhagen Capacity
har derudover en
samarbejdsaftale med
Region Sjælland.
Finansiering fra anden
side (dvs. udover
angivne) udgjorde i 2007
3,4 mio. kr.

74,5

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
11,9

16,9

Copenhagen Film Mentor

Copenhagen Entertainment

MeetDenmark

Indsats for
internationale
videnskabelige
kongresser til
Region Hovedstaden

Arkitektur & Design

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet indgår som Hovedstadens bidrag i Kongreskonsortiet,
som foruden Wonderful Copenhagen består af VisitAalborg,
VisitAarhus, Syddansk Turisme
og VisitDenmark. Kongreskonsortiet har iværksat projektet
MeetDenmark, jf. ovenfor. Konsortiet har til dette formål opnået
støtte på 5 mio. kr. fra Fonden til
Markedsføring af Danmark.

O

O

6

Midler er tilvejebragt

13,2

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

5

Der arbejdes ikke videre med initiativet

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Igangsætning af
kulturbegivenheder og udvikling
af kulturelle tilbud. Tilskud til
kulturprojekter direkte fra
Regionsrådets pulje til
kulturinitiativer 2007-2011
Bike City 2008-2011
•VM i landevej 2011
•VM i banecykling 2010
•BMX World Cup 2008
•BMX World Cup 2009
•Bane World Cup 2008
•Bane World Cup 2009
IOC kongres og session 2009

VF analyse af videnservice er
afsluttet

Attraktiv
international
videnservice region

Midler er tilvejebragt

Der er ikke konstateret
opbakning til at
gennemføre egentlig
projekt om arkitektur og
design i markedsføring af
regionen
VF udarbejdede i 2008 en
eventstrategi:
Begivenhedsstrategi for hovedstadsregionen, som Vækstforum
Hovedstaden vedtog i september
2008.
Begivenhedsstrategien indeholder 14 konkrete indsatsområder. Et af disse er at etablere et
videncenter for begivenheder
(HOBe)

Region Hovedstaden
- Nordeuropas
center for store
begivenheder

Modezonen 2008-2011 for 16,9
mio. kr.
Den Danske Filmskole gennemfører i 2008-2010 projektet
som et internationalt, erhvervsorienteret efteruddannelsesprogram for danske
filmproducenter
Copenhagen Capacity
gennemfører i 2008-2012
projektet, der gennem
udarbejdelse af en 10 årig
strategi skal sikre vækst og
beskæftigelse inden for film- og
spilbranchen
Wonderful Copenhagen står i
spidsen for en landsdækkende
alliance, der over en flerårig
periode skal styrke tiltrækningen af internationale
kongresser. Region Hovedstaden har bevilget 4,5 mio. kr.
og mMDanmark 5 mio. kr., men
restfinansieringen er endnu
ikke på plads
Primo 2009 fastlægger
Konsortiet sin strategi og
handlingsplan for perioden
2009-12

Initiativet er gennemført

Wonderful Copenhagen er
tovholder på etableringen af
HOBe, som organisatorisk og
fysisk bliver en del af WoCo's
begivenhedsafdeling
Copenhagen Eventures.
Vækstforum forventer ved
udgangen af 2009, at min. 10 af
regionens kommuner benytte
sig af HOBe's ydelser og have
allokerer 14 dage af en
medarbejders tid.

Midler er tilvejebragt

5,0

Midler søges tilvejebragt

5,0

17,4
Wonderful Copenhagen
varetager koordinering,
udvikling og gennemførelse af
begivenheder i forbindelse med
Bike City Copenhagen, der
dækker over seks
elitesportsbegivenheder
Vækstforum Hovedstaden
deltager i styregruppe og der
er bevilget midler til kongressen
Der er flere projekter uder
forberedelse som resultat af
initiativets gennemførelse,
herunder et initiativ om en
finans-it klynge.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
28,5

Midler er tilvejebragt

13

17,4 mio. kr. til:
INDEX 2007
EuroFilmAward 2008
350-år Roskildefreden
EUCYS 2008
Metropolis 2008-2010
INDEX 2009
WOMEX 2009-2011
VM Taekwondo
CO2PENHAGEN
World Outgames 2009

Midler er tilvejebragt
12,6

Midler er tilvejebragt

HOBe-projektet søges
finansieret som et
kompetenceudviklingsprojekt gennem
EU's socialfond. Øvrige
deltagere er
kommunerne, staten og
private sponsorer

0,8

14

Midler er tilvejebragt

0,4

Hovedresultater:
Hovedstaden klare sig
generelt godt (mange
videnservicevirksomheder og
iværksættere, dansk
vækstdynamo, Stor andel
studerer på
universitet, Høj

forsknings- og
udviklingskapacitet, God
til at tiltrække
udenlandske
investeringer. Udfordring
er: Mere fokus på
markedsføring og
internationalisering,
styrket indsats på
målrettet uddannelse og
tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft, satsning op
Service Science.

Turisme,
markedsføring og
branding af
Hovedstadsregionen

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Der er indgået en
samarbejdsaftale mellem
Wonderful Copenhagen og
VisitDenmark ultimo 2008.
VisitDenmarks bestyrelse vedtog
d. 22. december 2008 en fælles
strategi på vegne af hele dansk
turis-me. Formålet med strategien er at samle dansk turisme om
en fælles retning og vision, fælles
målsætninger og indsatsområder
mhp. at skabe fremidig vækst.
Strategien har været drøftet af et
bredt udsnit af turismens aktører,
herunder i regionerne og de
regionale vækstfora, der
ligeledes har haft mulighed for at
afgive skriftlige høringssvar. Der
har undervejs i processen været
afholdt et offentligt
høringsdebatmøde i regionen og
et møde mellem VisitDenmark og
det regionale vækstforumformandskab vedr. strategien.
Styregruppe for forundersøgelse
af EXPO i København nedsat.
Kommissorium vedtaget.
Konsulent til forundersøgelse
valgt.
Invest in Denmark og
Copenhagen Capacity har en
rammeaftale om
investeringsfremme for Region
Hovedstaden og har i 2008
styrket dialogen om fx øget after
care for allerede etablerede
udenlandske virksomheder

Realisering af strategien pågår.

Alle aktører i dansk turisme
forventes fortsat at tage
ejerskab ved at arbejde efter
strategien.

Konsulentundersøgelse
igangsættes primo fe-bruar
2009 og forventes afsluttet 1.
juni 2009 Herefter udarbejdes
et grundlag for videre poli-tisk
beslutning.

Midler er tilvejebragt

2

Midler er tilvejebragt

2

Styregruppen for EXPOforundersøgelsen består
af hhv. staten v. ØEM,
TRM og FM samt Region
Hovedstaden og
Københavns Kommune.

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

EUDP deltager efter behov i
dialog med vækstfora om
mulige initiativer.

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regeringen har i 2008 iværksat
program for udvikling og
demonstration af
energiteknologier (EUDP)
Eco-innovation

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal (mio.
kr.))

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden
- Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Bemærkninger

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 6. Energi
Samarbejde om
fremme af miljø- og
energiteknologi

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler er tilvejebragt

Ikke behov for finansiering

COP15

Energi

T

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

EnergyMap.dk - lanceres 1.
marts 2009 og der er allerede
åbnet for virksomheder, regioner,
kommuner, organisationer m.m.
som ønsker at oprette en profil.
EnergyTours.dk er oppe at køre,
de første besøgsture er ved at
blive arrangeret. Der arbejdes på
at etablere samarbejde med
forskellige turoperatører.
Udvælgelse af internationale
clean tech og energiselskaber
som skal inviteres til DK er i
proces. Markedsføring af
EnergyTours.dk sker i
samarbejde med EnergyMap.dk.
Klima-DM blev skudt i gang 1.
januar på Arlas mælkekartoner
og TV2s nationale og regionale
vejrudsigter og blev officielt
lanceret 13. januar v. happening
på Kbh. Hovedbanegård.
Erhvervskalenderen blev lanceret
i oktober 2008 og er tilgængelig
på Klimakonsortiets hjemmeside
www.klimakonsortiet.dk. Alle
med erhvervs- eller forskningsaktiviteter kan henvende sig til
Klimakonsortiet og få deres
arrargement på kalenderen.
Regeringen udpegede i 2008 3
energibyer og viderefører
initiativet.
Staten har i januar 2009 etableret
et videncenter, der kan levere
rådgivning til byggebranchen og
andre aktører om konkrete og
praktiske muligheder for at
reducere energiforbruget i
bygninger.
Forslag til lov om, at 5,75%
biobrændstoffer i benzinen er
sendt i høring ultimo januar 2009.
Regeringen har i januar 2009
indgået aftale med regionerne
om gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i
regionernes bygninger i samme
omfang, som gælder for staten
og kommunerne (initiativer med
tilbagebetalingstid under 5 år).

Ikke behov for finansiering

Udstilling i Bella Center under
afviklingen af selve
konferencen om klimaløsninger
på klimaudfordringerne.

Midler er tilvejebragt

Internationale klimajournalistbesøg op til og under
COP15.
Region Hovedstaden
(Wonderful copenhagen) og
Københavns Kommune bør
indgå i Energy Toursnetværket.

Der er frist for indsendelse af
bidrag til konkurrencen d. 1.
maj. De regionale vindere kåres
15. maj. Løber indtil 19. juni,
hvor de nationale vindere
præmieres.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

0,8

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Der er fra statslig side
tilvejebragt ca. 220
mio. kr. i 2008
ECO:Flere af
deltagerne fandt
finansiering andet sted
til deres projekter.
EnergyMap: Der er
bevilget 6,25 mio. fra
Fonden til
Markedsføringsfonden
(samlet budget 12,5
mio.)

Energy Tours: Fonden
til Markedsføring af
Danmark søges om
1,85 mio. (samlet
budget 3,7 mio.)

KlimaDM: Statsligt
bidrag finansieret af
Klimakonsortiet.

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 7. Øresund og det Internationale udsyn
Deltagelse i
Øresundsprogrammet

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Udvikle og styrke
Øresund Science
Region

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

International
benchmark af Region
Hovedstaden

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Informationsformidlin
g via Øresund Direct

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Øresundsorganisation
erne

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Alle programmer under målet om
europæisk territorialt samarbejde, som Danmark deltager i, er
blevet godkendt af EU-Kommissionen. I 2008 er der således
blevet udvalgt projekter til støtte
under alle programmerne.
Jf. initiativ
"Øresundsorganisationerne"
Metropol-analyse Benchmark i
samarbejde med regionerne i
Stockholm, Helsinki, Hamborg og
FORA (EBST). BSR-ansøgning
blev ikke imødekommet – der
arbejdes videre med en nedskaleret udgave af projektet, jf
initiativ ”Øresundsorganisationerne”
Jf. initiativ
"Øresundsorganisationerne"
samt tema 2 ang. ØEA.
Ny struktur og vedtægter for
Øresund Science Region (ØSR)
er godkendt af ØSR's bestyrelse
og Øresundsuniversitetet.
ØEM har lavet en intern
evaluering og vurdering af ØSRs
hiditige indsats - også set i
forhold til andre lignende
tiltag.
Der er indgået samarbejdsaftale
og resultatkontrakt for 2008-2009
mellem Øresundskomiteen,
ØEM, BM, Region Skåne og
Region Hovedstaden.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Projektbeskrivelse under
udarbejdelse

Samlet budget inkl.
internationale partnere
1,5 mio. DKK
Midler søges tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt
Der indgås en resultatkontrakt
primo 2009 mellem ØSR og
ØEM for 2009, hvor ØEM's
involvering i ØSR efter 2009
også afklares.

Midler søges tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt
Den angivne
statsligslige
finansiering omfatter
kun 2008.

Midler er tilvejebragt

2

Midler er tilvejebragt

2,5

Midler er tilvejebragt

5

Midler er tilvejebragt

5

Desuden skal der i 1. halvår
2009 udarbejdes en ny strategi
for ØSR.
I løbet af 2009 skal der
gennemføres en evaluering af
organisationens virke.

For 2009 er der afsat
midler på Finansloven
til aktiviteter under
ØSR.

Der er årligt i 2008 og
2009 afsat 2,5 mio. kr.

Virksomhedernes samfundsansvar

Virksomhedernes
samfundsansvar

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

CSR vil indgå i arbejdet med at
udvikle den næste
erhvervsudviklingsstrategi.
CSR er introduceret for Væksthusene, som formidler CSR
værktøjet til de virksomheder, de
vejleder. E&S vil stå for opkvalificeringen af Væksthusmedarbejderne.

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Høring

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Hovedstaden Initiativer

Aktiviteter

Andre
væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

