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

Aktiviteter

Uformel kontakt

Sjælland –
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
ungdomsuddannelse
r styrkes

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projekt ELYK
(Forprojekt) 60 deltagere
gennemfører kursus i E-læring.
Etablering af videndelingsplatform
og netværk af
uddannelsesinstitutioner og
virksomheder mm.

Midler er tilvejebragt

0,4

Midler er tilvejebragt

3,8

Aktivitet: Udvikling af kurser i Elæring
Udvikling af en brugerbåret
ungdomsuddannelse
Projektets overordnede intention
er, at hæve
gennemførelsesfrekvensen på
ungdomsuddannelserne i Region
Sjælland og dermed øge
uddannelsesniveauet.
Udvikle brugerdrevet
ungdomsuddannelse, hvor
elevernes læringsmæssige,
sociale og personlige behov
mødes på nye måder. Dette skal
bl.a. ske ved opkvalificering af
lærerne, bedre brobygning med
9.-10.-klasse og ibrugtagen af nye
undervisningsmetoder.
Der er udnævnt en tovholder og
nedsat et netværk i februar 2008
Mix i match-grupper
Via projektets aktiviteter ønsker
ansøger at afprøve effekten af
forskellige indsatser i forhold til at
få ledige i matchgruppe 3+4 på
det ordinære arbejdsmarked med
varigt fodfæste for at modvirke
varig forsørgelse for målgruppen.
Grundforløbspakke
Udvikling og afprøvning af nye
grundforløbspakker.
Uddannelsescentret i Roskilde,
Slagteriskolen, har i samarbejde
med CEUS i Nykøbing Falster og
Selandia CEU i Slagelse ansøgt
om tilskud til projektet, hvis sigte
er at kvalificere og
kompetenceudvikle underviserne
på grundforløbsuddannelserne til
at udvikle en praksisnær
undervisning blandt andet ved at
anvende nye pædagogiske
metoder i undervisningen. Dette
skal bidrage til at motivere og
fastholde de elevgrupper, der har
vanskeligt ved at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

4,5

Midler er tilvejebragt

0,6

Parter og deltagere i
projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
CELF, RUC, IDEASjælland, Selandia,
University College
Sjælland, Køge
Handelsskole,
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
Køge Bugt

Gennemførelse på social- og
sundhedsuddannelsen i Region
Sjælland
Social- og sundhedsskolerne i
Region Sjælland har ansøgt om
tilskud til medfinansiering af et 3årigt udviklingsprojekt, hvis
hovedformål er, at flere social- og
sundhedsassistenter
gennemfører uddannelsen og
dermed dækker den store
efterspørgslen, der er af
arbejdskraft. Der igangsættes en
række initiativer, hvor forbedring
af kvaliteten i uddannelsen og
udbygningen af samarbejdet om
fastholdelse af de studerende i
uddannelsesforløbet, hvor både
skolerne og
praktikpladsarbejdsgiverne er
væsentlige parter.
Regionale netværk med henblik
på ungdomsuddannelse til alle i
Region Sjælland
Projektet skal understøtte målet
om, at 95 % af en
ungdomsårgang i 2015
gennemfører en
ungdomsuddannelse i Region
Sjælland. Det er målet, at
projektet munder ud i et bud på
"den gode erhvervsskole", som
kan medvirke til at sikre, at flere
gennemfører en
ungdomsuddannelse.
Udvikling af proffesionsbachelor i
interaktiv underholdning og
entreprenørskabskab

Omfanget af
erhvervsrettede
uddannelsestilbud
øges

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Formålet er at udvikle og etablere
et uddannelsestilbud på
bachelorniveau inden for IT/digital
underholdning og
entrepreneurskab

Midler er tilvejebragt

4,4

Midler er tilvejebragt

0,9

Midler er tilvejebragt

1,0

Projektets aktiviteter består af:
Etablering af udviklingsgruppe.
Udarbejdelse af studieordning.
Aftageranalyse. Design af
uddannelse mm.
Virkonom - viden til værdifulde
jobs
Formålet er at udvikle HKansattes kompetencer, så
de kan løse nye opgavetyper og
deltage aktivt i at udvikle de
virksomheder, hvori de er ansat
Aktiviteterne består af
Målrettet uddannelsestilbud, der
udvikler HK'ernes kompetencer,
så de matcher virksomhedernes
fremtidige behov.
Projekt Klar - Regionalt
kompetencecenter
Formålet er at servicere det
regionale arbejdsmarked ud fra
mere helhedsorienterede
betragtninger med særlig vægt på
at kunne tilbyde især SMV-er et
bredere og mere relevant
uddannelsestilbud.

Midler er tilvejebragt

4,7

Midler er tilvejebragt

21,1

Midler er tilvejebragt

3,5

Projektet skal etablere fem af de
såkaldte kompetencecentre med
deltagelse af i alt 20 regionale
uddannelsesinstitutioner
Realkompetenceløft til vækst
Projektet skal motivere
kortuddannede medarbejdere til

Parter og deltagere i
projekter netværk og
tovholderfoumktion er
bl.a.: CELF, RUC, IDEASjælland, Selandia,
University College
Sjælland, Køge
Handelsskole,
Ungdommens
Uddannelsesvejledning
Køge Bugt, HK
Storstrøm,
Håndværksrådet, de 17
kommuner i Region
Sjælland. LO
Midtsjælland, LO
Midtsjælland, Nakskov
Mill Foods, Jobcenter
Guldborgsund,
Handelsskolen Sjælland
Syd, Uddannelsescenter
Roskilde –
Slagteriskolen, EUC
Sjælland og Roskilde
Handelsskole

efteruddannelse i det formelle
uddannelsessystem.
Projektet sætter fokus på
realkompetencer og behovet for
kvalificeret arbejdskraft inden for
produktion, håndværk og socialog sundhedsområdet. Projektet vil
udvikle og afprøve redskaber til
afklaring af realkompetencer.
Dette gøres bl.a. gennem
kortlægning af behov og
udviklingsmuligheder ved
interviewundersøgelse, der
inddrager skole- og
virksomhedsrepræsentanter samt
repræsentanter fra
kommunesiden, visitering af
virksomheder og implementering
og afprøvning af udviklede
redskaber og metoder blandt de
deltagende virksomheder.
Individuelle uddannelsesaftaler på
det merkantile og tekniske
område
Projektet har til formål at udvikle
uddannelsesforløb, der matcher
de behov som virksomhederne
har til arbejdskraft, hvor der kan
veksles mellem kompetencer på
flere faglige områder.
Kortuddannede og livslang læring

Midler er tilvejebragt

Samfinansieret ph.d. stipendiat
som skal søge at afdække
ændringerne i jobfunktionerne og
kvalifikationskravene og samtidig
se på efter- og
videreuddannelsestilbuddene til
de kortuddannede.
Vedvarende energiteknik
Formålet er at etablere en
godkendt uddannelse på KVUniveau med indtag af 50
studerende pr. år og derved
tiltrække yderligere aktiviteter
indenfor området.
Dette sker bl.a. i samarbejde med
DTU og RUC.
Idrætstilbud på HTX+1
Udvikling af et idrætstilbud til Htxelever på
uddannelsesinstitutionen.

Flere unge med
indvandrerbaggrund
fuldfører en
påbegyndt
erhvervsuddannelse

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Idrætstilbuddet er et ekstra tilbud
til eleverne, der skal give variation
til de faglige, obligatoriske tilbud,
der normalt gives på et Htx-forløb.
Sigtet er at tilføre Htx et større
elevgrundlag, især af unge med
indvandrer-baggrund, ved at
appellere til potentielle elever, der
har idrætsinteresse.
Idrætstilbuddet er et led i et
sideløbende uddannelsesforløb
som idrætsinstruktør ved DGI.
"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,
turnere 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.

0,6

Midler er tilvejebragt

0,5

Midler er tilvejebragt

0,3

Parter og deltagere i
netværk og projekter er
bl.a.: Selandia-CEU,
Tekniske skoler,
handelskoler, SOSUskoler, produktionsskoler,
UU-centrene, kommuner
Midler er tilvejebragt

0,3

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

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.

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

23,8

I november 2008 blev projektet
lanceret og der er udpeget skoler,
som får tilbud om samarbejde i
foråret 2009.
Virksomhedspraktikker i SMV-er i
Region Sjælland

Parter og deltagere i
projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
RUC, Handelsskolen
Sjælland Syd,
Uddannelsescentret i
Roskilde –
Slagteriskolen, University
College Sjælland,
Roskilde Handelsskole

Formål er: Flere studerende i
praktik og bedre praktikpladser
gennem deling af viden mellem
de forskellige uddannelser og
herigennem opnå et øget samspil
mellem teori og praksis.

Indsats for flere
praktikpladser

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

RUC er tovholder i projektet der
har til formål at føre en samlet
markedsføringsstrategi,
uddannelsesinstitutionerne
imellem, rettet mod
virksomhederne. Gennem
opsøgende virksomhed og samlet
markedsføringsstrategi, opnås
større opmærksomhed hos
regionens virksomheder omkring
udbud af praktikker
Projektet er afsluttet ultimo
oktober 2008

Midler er tilvejebragt

Vækstforums tovholdergruppe
udarbejder initiativ om kvalitet i
praktikker med fokus på
læringssyn og -form

1,4

Midler søges tilvejebragt

Kortlægning af videnskapacitet
Der skal gennemføres en
kortlægning af videns-kapaciteten
på regionens forsknings- og
videregående
uddannelsesinstitutioner med
henblik på innovation i private og
offentlige virksomheder.
Projekt Vidennetværk – Dialog
om uddannelsesudvikling
Styrkelse af
undervisnings- og
videnmiljøer inden
for de videregående
uddannelser

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler er tilvejebragt

Hensigten er, at der i det tidlige
forår 2008 er udviklet og
implementeret en model for
systematisk ”Dialog om
uddannelsesudvikling.
Kortlægning af
uddannelsesudbud og
styrkeområder. Netværksarbejde.
Venture Cup
Medlemskabet af Venture Cup
skal skabe øget fokus på
etablering af virksomheder i
regionen og en generelt højere
andel af vækstiværksættere. Der
skal i perioden 2008-2011
etableres mindst to
vækstiværksættervirksomheder i
Region Sjælland
Udvikling af kunstnerisk
diplomuddannelse
Projektet skal udvikle en ny
kunstnerisk diplomuddannelse og
dermed kvalificere kunstnere til at
bidrage aktivt til lærings- og
innovationsprocesserne herunder
oplevelsesøkonomien.

Deltage i
universitetskonkurrencen
Venture Cup, der skal hjælpe
de deltagende universiteter og
andre videregående
uddannelsesinstitutioner med
at få omsat forskning og ideer
til vækstvirksomheder.

Uddannelsen har til formål at
forbedre kunstnerens faglige og
personlige kompetencer med det
formål at varetage højt
kvalificerede funktioner indenfor
brugen af kunstneriske
kompetencer og processer i
samfundet og erhvervsliv, samt at
give forudsætninger for
videreuddannelse.
Vækstforums tovholdergruppe

0,8

Midler er tilvejebragt

1,0

Midler er tilvejebragt

0,9

Midler er tilvejebragt

1,0

Midler søges tilvejebragt

Parter og deltagere i
projekter netværk og
tovholderfunktion er bl.a.:
RUC, University College
Sjælland, Selandia,
Roskilde Handelsskole,
de 17 kommuner i
Region Sjælland,
Holbærk Seminarium

udarbejder projektidé om
innovationsledelse og
pædagogik
Forøgelse af frekvensen af unge
der efter en studentereksamen
eller HF-eksamen tager en
videregående uddannelse i
Region Sjælland

Samarbejde om den
regionale
udmøntning af
nationale
uddannelsesindsatse
r

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Et udviklingsprojekt, hvor 5
gymnasier i samarbejde med
Roskilde Universitetscenter og
Professionshøjskolen Sjælland
skal medvirke til at øge
overgangsfrekvensen til de
videregående uddannelser samt
at synliggøre udbuddet af de
videregående uddannelser i
Region Sjælland. Projektet vil i
første fase fokusere på de
naturvidenskabelige uddannelser
og fag.
Studiepraktik
Gennemførelse af
studiepraktikdage med henblik på
at øge søgningen til de
videregående uddannelser i
regionen. Projektet udvikles over
en toårig periode.
Studiepraktikdagene vil efter
projektperiodens udløb blive
implementeret på de deltagende
uddannelsesinstitutioner og bliver
dermed et årligt tilbagevendende
tilbud målrettet de
uddannelsessøgende i Region
Sjælland. Desuden vil der blive
lavet en analyse af søgemønstret
blandt de unge i Region Sjælland
til 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.
Fastholdelse af de unge i
almengymnasiale uddannelser
(STX-HF) I
Projektet beskæftiger sig med
frafaldsproblematikken med fokus
på mentorordning, og øget fokus
på risikogruppen, herunder
drengene. Projektet samarbejder
med gymnasierne omkring
Roskilde, redskaberne, der
anvendes der, som er forskellige
fra dette projekt, og der lægges
derfor op til en fælles afslutning
på projekterne.
Fastholdelse af de unge i
almengymnasiale uddannelser
(STX-HF) II
Projektet beskæftiger sig med
frafaldsproblematikken med fokus
på 4 konkrete initiativer, støtte til
elever med læsevanskeligheder,
fastholdelse af drenge, indførelse
af personlige procedurer ved
fravær fra undervisningen og
dataopsamling om frafald og
udmeldelsesårsager. Projektet
samarbejder med regionens
sydlige gymnasier, redskaberne,
der anvendes der, som er
forskellige fra dette projekt, og der
lægges derfor op til en fælles
afslutning på projekterne.
Analyse af uddannelsesmønstre

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler er tilvejebragt

0,9

Professionshøjskolerne

Midler er tilvejebragt

0,4

Midler er tilvejebragt

0,5

Midler er tilvejebragt

0,2

for unge på Lolland
Sigtet med analysen er at få
klarlagt elevgrundlag,
uddannelsesmønstre, tilgang og
frafald på
ungdomsuddannelserne på
Lolland. Den overordnede
målsætning er at sikre udbud og
udvikling af uddannelsestilbud på
Lolland samt at understøtte målet
om, at 95% af unge skal have en
ungdomsuddannelse i et
yderkantsområde.
Tilbagemelding.dk
Udbredelse af en fælles itplatform, som sikrer
indberetninger om tilgang og
frafald fra de tidligere amtslige
uddannelsesinstitutioner til UUcentrene i Region Sjælland.
Netbaseret Interaktiv
Undervisning
Projektet skal udvikle brugen af
Netbaseret Interaktiv
Undervisning for at sikre et
kvalificeret undervisningstilbud i
Region Sjællands yderområder,
hvor det kan være svært at samle
et tilstrækkeligt antal kursister til
at etablere undervisning.
Parallelundervisning eller
Netbaseret Interaktiv
Undervisning formidles bl.a.
gennem virtuelle ”klasserum”, og
gør det dermed muligt at
gennemføre uddannelse og
danne netværk mellem kursister
og lærere, som fysisk befinder sig
på forskellige lokaliteter.
Udvikling af en brugerbåret
ungdomsuddannelse
Målet er med afsæt i eleverne i
undervisningsforløbet at udvikle
en ny metode til at hæve
gennemførelsesfrekvensen på
erhvervsuddannelserne i
regionen. Målet nås ved at
anvende nye metoder, hvor
elevernes læringsmæssige,
sociale og personlige behov er i
centrum.
Som led i projektet gennemføres
bl.a. metodeudvikling og afprøvning samt opkvalificering af
undervisere. Der vil være et ph.d.
stipendiat tilknyttet projektet.
Regional udvikling gennem
uddannelse

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

Vordingborg har lavere
søgningsfrekvens til
ungdomsuddannelserne end
gennemsnittet i regionen som
helhed. Søgefrekvensen til
ungdomsuddannelserne i
Vordingborg ligger 10 % lavere
end f.eks. Næstved.
Succeskriteriet er på kort sigt at
øge søgefrekvensen til
ungdomsuddannelserne med 10
%.
Projekt energiefteruddannelse for
SMV-er i Region Sjælland
O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Formålet med projektet er at
udvikle en efteruddannelse for
udførende
håndværksvirksomheder i
regionen, med henblik på at få
virksomhedernes kunder til at

Midler er tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt

1,2

Midler er tilvejebragt

0,9

Midler er tilvejebragt

0,4

Midler er tilvejebragt

0,4

Parter og deltagere i
projekter netværk og
tovholderfunktion er bl.a:
Håndværksrådet, RUC,
University College
Sjælland, de 17
kommuner i Region
Sjælland, LO
Midtsjælland, CELF,

reducere deres energiforbrug.
Projektet omfatter følgende
aktiviteter: Organisering og
tilrettelæggelse af kursusudbud,
gennemførelse af
kursusaktiviteter på tre tekniske
skoler i Region Sjælland og
udvikling af dokumentations- og
betalingskoncept mellem
SEAS/NVE og Håndværksrådet.
Afdækning af
kompetenceudviklings- og
videreuddannelsebehov hos
social – og sundhedsassistenter,
PGU-er m.fl. ansat i sundheds-,
pleje og omsorgssektoren.

Selandia, Foreningen
Nydansker, EUC
Sjælland, EUC Lolland,
Jobcenter Ringsted

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler er tilvejebragt

0,5

Projektet skal højne
kompetenceniveauet blandt
ansatte i social og
sundhedssektoren.
Kompetenceudvikling og
formidling af kvalificeret
arbejdskraft (Forprojekt)
Projektet skal medvirke til at
styrke mulighederne og for
formidling af kvalificeret
arbejdskraft til både private og
offentlige virk. Ved at få en
klarere og mere målrettet
kommunal medvirken til
kompetenceudvikling i Region
Sjælland.
Virkemidlerne er: En
aktørkonference. En geografisk
dækkende aktøranalyse. En
opfølgende resultatkonference.
Vækstforums tovholdergruppe
udarbejder initiativ: udvikling af
læse-, skrive- og
regnefærdigheder

Midler søges tilvejebragt

Kompetenceregnskab for
Øresundsregionen
Afdækning af de formelle og
uformelle kompetencer
arbejdskraften besidder, og de
kompetencer der er mangel på nu
og i fremtiden, bl.a. inden for
vækstbrancherne. Målet med
projektet er, at der udvikles
konkrete værktøjer.
Kompetence til tiden – på vej mod
best practice
Igangsættelse af
videreuddannelsesinitiativer som
tilgodeser kompetencebehovene
med særlig fokus på
kortuddannede.
Metoden er: Kortlægning af
regionens
videreuddannelsestilbud. Udvikle
og afprøve modeller. Evaluering,
forankring og formidling af
resultater og erfaringer.
Forprojekt -FVU-opsøgernetværk
og udviklingsforum
Østdanmark
Resultaterne af forprojektet skal
danne baggrund for
iværksættelsen af et
længerevarende hovedprojekt,
der som formål har kvalificering
og netværksdannelse af
opsøgere til den forberedende
voksenundervisning (FVU) i hele
regionen. Det er tiltænkt, at
hovedprojektet skal understøtte et
øget samarbejde mellem almene
uddannelser og
erhvervsuddannelser på tværs af

Midler er tilvejebragt

0,7

Midler er tilvejebragt

0,7

Midler er tilvejebragt

0,2

geografi og sektorer, herunder et
tværgående samarbejde med
Region Hovedstaden.
Lollandsprojektet
Formålet med projektet er at
deltagerne efter projektafslutning
påbegynder en uddannelse eller
kommer i arbejde. Projektets
sekundære mål er at opbygge ny
viden om vejledning og
opkvalificeringsforløb i Jobcenter
Lolland. 60 ud af 75 forventes at
komme i beskæftigelse.

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler søges tilvejebragt

Metoden er at tilbyde ledige
kontanthjælpsmodtagere i
matchgruppe 3 og 4 i Lolland
Kommune vejledning og
opkvalificering, herunder praktik.
Det skal sikre at deltagerne opnår
nye kompetencer og oprykkes til
højere matchgruppe.
Udvikling og afprøvning af AVU
for ordblinde
Der er tale om udvikling af tilbud
om almen voksenuddannelse
(AVU) tilrettelagt for ordblinde.
Dette for at sikre, at de ca. 3% af
en årgang, der er ordblinde, og
som ofte forlader folkeskolen
uden eksamen, får mulighed for
at bestå AVU-eksamen og får
redskaber til at kunne
gennemføre en
ungdomsuddannelse
efterfølgende.
Viden, evne og vejen til vækst

Samarbejde om
erhvervs-,
beskæftigelses- og
uddannelsespolitikk
en

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projektets overordnede formål er,
at skabe attraktive muligheder for
udvikling af lederskab og dermed
innovation og vækst i regionens
virksomheder. Aktiviteterne skal
gennemføres i et fysisk mobilt
læringsmiljø. Projektet skal
etablere de fysiske rammer i form
af et mobilt ledertrænings- og
innovationslokale.
Målgruppen er ledere og andre
med interesse i ledelse, der ikke
er vant til at deltage i uddannelse.
Der er indgået samarbejdsaftale
mellem de 6
vækstforumsekretariater, de 4
beskæftigelsesregio-ner, AMS og
EBST om udvikling af en fælles
mo-del (SAM-K og LINE) til
overvågning af det regiona-le
arbejdsmarked og erhvervslivet
De 12 parter har i løbet af 2008
testet modellen.

Fastholdelse af
udenlandsk
arbejdskraft

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

"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.

Midler er tilvejebragt

0,3

Midler søges tilvejebragt

1,8

Midler til udviklingsdelen
er tilvejebragt.

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

0,2

Midler er tilvejebragt

0,3

Der forventes indgået en aftale
om den fremadrettede finansiering af modellen (ud-vikling
og opdatering med nyeste
data) mellem de involverede
parter.
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

Midler er tilvejebragt

5

Netværket er et initiativ i
Handlingsplanen for
offensiv global
markedsføring af
Danmark, april 2007.
De 5 mio. kr. er afsat til
indsatsen i hele
Danmark.

familier.
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”.
Kvalitetsopgradering
Projektet søger at skabe: Bedre
arbejdsvilkår, større arbejdsglæde
og bedre samarbejde blandt de
ansatte. Bedre integration af svag
og udenlandsk arbejdskraft. Øget
konkurrenceevne og bedre
indtjening i virksomheden.
Projektets mål skal nås bl.a.
gennem holdningsundersøgelser,
medarbejdervurdering,
teambuilding og
medarbejderuddannelser.

Midler er tilvejebragt

1,2

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?

Uformel
kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Sjælland –
Initiativer

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
Global Entrepreneurship Week
2008 er evalueret som
succesfuld.
Væksthuset er etableret som
knudepunkt for en styrket
rådgivningsindsats

Styrket kvalitets- og
kompetenceløft i
rådgivningsindsatsen

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projekt kompetent
ogsammenhængende
erhvervsservice. Formål: Bl.a.
at gennemføre en struktureret
afdækning af
erhvervsserviceindsatsen blandt
de kommunake
erhvervsserviceaktører.
På Vækstforums møde d. 2
september blev 19 idéer
godkendt under idéindkaldelsen
"Vilje, vejen og evnen tilvækst"
samt "Vidensamarbejde med
institutioner i regionen og i andre
regioner. Flere af de godkendte
idéer forventes at bidrgae til
målopfyldlesen under dette
indsatsområde.
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
- kompetenceudviklings-kurser af
væksthusenes IP vejledere i
december 2007, maj 2008 og
november 2008.
- en IP intropakke, hvor relevante
vækstiværksættere kan få
medfinansiering af en IP-relevant
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

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

Midler er tilvejebragt

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

0,5

Flere af idéerne er godkendt til
at blive til egentlige
ansøgninger.
Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

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

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.

Der indledes dialog med
KL og evt. andre mht. at
indgå en aftale om
væksthusenes
videreførsel efter
2010
Staten har nationalt afsat
92,8 mio. i 2009 til de
fem væksthuses
grundbevilling

Midler er tilvejebragt

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

Styrket adgang til
kapital

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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:
Danmarks Eksportråd indgik i
2007 en samar-bejdsaftale med
Væksthus Sjælland. 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.
Kompetenceudbygning:
Der gennemføres
uddannelsesseminar mellem
Forsknings- og
innovationsstyrelsen og
væksthusmedarbejdere i
2009
Kompetenceudvikling:
Vækstfonden gennemfører
rådgivningsforløb i væksthusene.
CSR-drevet innovation og vækst.
Vækstdriver for Region
Sjælland/Regionale
innovationsagenter. Formål:
Direct mailkampagne mod
stærke iværksættere for at skabe
opnærksomhed om hvordan man
som innovativ iværksætter kan få
hjælp til virksomhedsfinansiering
På Vækstforums møde d. 2
Flere af idéerne er godkendt til
september blev 19 idéer
at blive til egentlige
godkendt under idéindkaldelsen
ansøgninger.
"Vilje, vejen og evnen tilvækst"
samt "Vidensamarbejde med
Vækstforum søger midler fra
institutioner i regionen og i andre relevante statslige puljer.
regioner. Flere af de godkendte
idéer forventes at bidrag til
målopfyldlesen under dette
indsatsområde.
Proof of Business: Vækst-fonden
har udliciteret ar-bejdet vedr.
proof of busi-ness/adgang til
tidlig forret-ningsudvikling via
vækst-husene 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

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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

Klima: OEM og førende virksomheder indgik i 2008 aftaler om

Vækstforløb: Det er et mål i
væksthusenes resultatkontrakt
for 2009, at væksthusene
udvikler og implemente-rer
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

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

2,0

Midler er tilvejebragt

2,0

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

41,4

Midler er tilvejebragt

41,4

Proof of business er en
generel ordning under
Vækstfonden i lighed
med KIG-lån og
Vækstkaution.
Parter og deltagere i
projekter netværk og
tovholderfunktion er bl.a:
CAT, DELTA, Grønt
Center, Væksthus
Sjælland, Erhvervsrådog centre,
pengeinstitutter og
business angels

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

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

Partnerskab om udvik-lingen af
nye og mindre
cleantechvirksomheder

accelerator, der skal
understøtte udviklingen af nye
og mindre virk-somheder
inden for cleantec og facilitere
indgåelsen af partnerskabersaftaler med
etablerede virksomheder

Klima: I september 2008 blev der
indgået aftale mellem
væksthusene og miljøstyrelsen
om en ambassadørordning der
giver adgang til rådgivning om
miljøeffektiv teknologi.

Uddannelse i
iværksætteri

Risikovillig kapital

T

T

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.

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

www.kapitalnet.dk, Formål :
website, der skalservicere
regionens virksomheder og sikre
videndeling.
Markedsplads for regionale
investeringsmuligheder. Formål:
At styrke adgangen til risikovillig
kapital. Det gøres gennem
identificering og synliggørelse af
alternative
finansieringsmuligheder,
synliggørelse af regionale
investeringsmuligheder samt at
tilbyde kompetencenetværk, som
kan minimere resikoen og øge
væksten.

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler er tilvejebragt

1,6

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)

Sjælland –
Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 3. Innovation

Brugerdreven
innovation

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

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Brugerdreven innovation i
værdikædegrupper

Midler er tilvejebragt
Projekt "Udvikling af netværk
under innovationshuset"

1,4

Midler søges tilvejebragt

Projekt Platformsstrategi,
virksomheder og
innovationsudvikling.
Formål: kortlægge
innovationsevnen i regionens
virksomheder og
innovationsressourcerne i
regionens vidensinstitutioner
Projekt Partnerskab for EUprojekter.

Midler er tilvejebragt

Formål: Screening af
virksomheder i Roskilde, Faxe og
Lolland Falster mhp. udvælgelse
af 3 virksomheder til deltagelse i
EU 7. rammeprogram
Projekt Overskud II.
innovationsledelse i SMV'er

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
Virksomhedstilpasset
innovationsfremme

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

0,1

3,1

0,3

Midler er tilvejebragt
2,3

3,3

I-tech partner. Formål: at udvikle
konkrete kommercials nyttige
samarbejder mellem regionens
virksomheder og videnscentre
Behovsdreven teknologisk
innovation - del af samlet
rammeaftale med Risø DTU
RUC Innovation: Institutionelt
samarbejde mellem Malmö
Högskola (Mah) og RUC
Initiativet er igangsat og i fremdrift

Opgaven varetages i
samarbejde mellem
sekretariatat og
ekpertpanel for
innovation
Parter og deltagere i
projekter er bl.a.: RUC,
CAT, DELTA, Erhvervs
og Selskabsstyrelsen,
Erhvervssamarbejdet
Sjælland,
Håndværksrådet, Grønt
Center, Syddansk
Universitet, Risø DTU

2,4

Innovationsproces og
kommercialisering. Formål: At
nyttiggøre innovationsevnen i
institutioner og virksomheder.

O

3,4

Formål. Etablering af trainee
stillinger.
Projekt Clutter til Cluster.
Formål: at skabe øget fokus på
virksomhedsudvikling via klynger
i Region Sjælland
Projekt Videnpotentiale i
yderregionernes virksomheder.
Formål: Tættere samarbejde
mellem erhvervsfremmeaktører i
regionen.

Deltagelse i
internationale
forsknings- og
teknologiudviklingsprogrammer

0,3

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

22,3

Midler er tilvejebragt

10,0

RUC innovation: 7.
rammeprogramansøgning.
Forventet ansøgning i 2009
Midler søges tilvejebragt

Behovsdreven
teknologisk innovation:
Der er angivet den
samlede kontraktsum.
Projektet løber i perioden
2007-11.
RUC Innovation: Der er
angivet den samlede
kontraktsum for perioden
2008-2010.
Parter og deltagere i
projekter, netværk og

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

Vækstforum som
samarbejdspart

Strategisk forskning

Medico-Sundhed

Klynger

Arbejdskraftbesparen
de teknologier

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

T

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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.

Næste rundbordssamtale ml
RTI og vækstfora afholdes
ultimo 2009.

Ikke behov for finansiering

Møde mellem
vækstforumsekretariatet og FI
om mulige
samarbejdsområder afholdes
halvårligt.

RTI og vækstfora har
samarbejdet om at skabe samlet
overblik over det statslige og
regionale innovations-system
Nordregio - Regional Trajectories
to the knowledge economy Nordic European comparison.
Formål: Undersøgelse af
samspillets rolle i forjold til
udvikling af viden i virksomheder
KIBS. Formål: At ruste regionens
virksomheder, institutioner,
planlæggere og brugere til
fremtidens energi - og miljøkrav
indenfor byggeriet
Der bliver udbudt 1 mia. kr. i
2009 til strategisk forskning inden
for en række områder, heriblandt,
sundhed, energi, miljø og
fødevarer, som
forskningsinstitutioner og
virksomheder over hele landet
kan søge.
Medico-teknologi - del af samlet
rammeaftale med Risø DTU
Projekt Vækstgruppe for medicosundhed og det sociale område vejen til vækst i en globaliseret
fremtid. Formål: Etablerig af
vækstgruppe der skal sætte
fokus på at udvikle medicosundhed og det sociale område
gennem offentligt-privat
samarbejde
Medicon Valley. Formål:
Synliggøre regionens
kompetencer og tiltrække
udenlandske investeringer og
virksomheder
Videnforum Sjælland sundhedskonsortium. Formål: at
skabe et netværk for
udviklingsarbejdet indenfor
sundhed/ medico med fokus på
udvikling af nye produkter,
ydelser og afprøvning offentligtprivat samardejde
Regeringen har i
baggrundsmaterialet til
Regionalpolitisk redegørelse
2008 tilvejebragt et fælles
vidensgrundlag for
klyngearbejdet.
Vækstforumsekretariaterne er
orienteret om arbejdet med
udviklingen af klyngeprincipper
på møde i Silkeborg 13. januar
2009.
Der er blevet afholdt et
Regeringen er ved at
indledende møde med deltagelse udarbejde en strategi for
fra OPS-rejseholdet, Erhvervs og fremme af partnerskaber og

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering
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
Videnscenter
Vestsjælland,
Ingeniørforeingen,
University College
Sjælland, Aarhus
Universitet/Flakkebjerg,
Syddansk Universitet.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

22.3

Midler er tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt

2.6

Midler er tilvejebragt

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

Byggestyrelsen samt
sekretariaterne fra de regionale
vækstfora. Næste skridt i
opfølgningen af de regionale
partnerskabsaftaler er at
konkretisere, hvordan OPSrejseholdet kan lave relevante
formidlingsinitiativer for de
regionale vækstfora.

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 offentligprivat samarbejde.
Formålet er at fremme
Danmarks Vækstråd har
arbejdskraftsbesparende
besluttet, at sekretariat skal
teknologi og nye arbejds- og
udarbejde yderligere analyser
organisationsformer.
for at synliggøre det
erhvervsmæssige potentiale
Der er etableret en pulje til
inden for velfærdstekno-logi og
fremme af de erhvervs-mæssige -løsninger. Analy-serne kan
potentialer i
danne bag-grund for
arbejdskraftsbesparende
udarbejdelsen af konkrete
tekbnologi. Puljen skal fremme
initiativer, som de regionale
udnyttelsen af de
vækst-fora inddrages i
erhvervsmæsige potentialer i
gennem Danmarks Vækstråd.
investeringerne ved at samle
Der er i den forbindelse
stærke konsortier med deltagelse iværksat en kortlægning af de
af både private parter,
regionale vækstforas arbejde
videninstitutioner og offentlige
med
aktører om udviklingn og
velfærdsteknologier.
modning af konkrete
projektforslag til ABT-fonden.
Vækstforum afholder i maj
2009 en idéindkaldelse
Dialog med
"Initiativer til fremme af
vækstforasekretariatet om
arbejdskraftbesparende
arbejdskraftbesparende
teknologier"
teknologier og nye arbejds- og
organisationsformer.

Virksomhedsrettet
innovationspolitik

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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

Midler er tilvejebragt

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.
Den virksomhedsrettede
innovationsstrategi har været
drøftet med de regionale
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

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

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)

Sjælland –
Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 4. Videnspredning

Styrket
videnspredning
mellem universiteter
og erhvervsliv

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Kontrakt med Risø DTU
- Behovsdreven teknologisk
innovation - del af samlet
rammeatale med RISØ DTU
- Moderne materialer og
nanoteknologi. - del af samlet
rammeaftale med Risø DTU
VTU har igangsat to nye
virkemidler – forskningskupon og
videnkupon – der skal styrke
videnspredningen mellem
universiteter og SMV’er.
Kontrakt med Teknologisk Institut
RUC Innovation: Kontrakt mellem
Vækstforum og RUC

Midler er tilvejebragt

Behovsdreven teknologisk
innovation: Der er angivet
den samlede kontraktsum.
Projektet løber i perioden
2007-11.

22,3

Kontrakt TI: Der er
angivet den samlede
kontraktsum for perioden
2008-2010.

Styrket markedsføring af de to
nye virkemidler overfor
videninstitutioner og SMV’er.

RUC Innovation igangsættes
forår 2009
Alexandra Instituttet A/S i
Region Sjælland

Midler er tilvejebragt

6,5

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler er tilvejebragt

2

Midler er tilvejebragt

3,3

RUC Innovation: Der er
angivet den samlede
kontraktsum for perio-den
2008-2010.
Parter og deltagere i
projekter, netværk og
tovholderfunktion er bl.a:
Risø DTU, RUC,
Erhvervs- og Videnscenter
Vestsjælland,
Ingeniørforeningen,
University College
Sjælland, Aarhus
Universitet/Flakkebjerg,
SDU.
Opgaven varetages via
vækstforums bevilliinger
og ekspertpanelet for
innovation. Parter i
projektet er CAT og
DELTA

I Tech Partner.
Formål : At udvikle konkrete
kommerciels nyttige samarbejder
mellem regionens virksomheder
og videnscentre

Vækstdriver.

Regionale
innovationsagenter

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Formål: Ved screening af
virksomhederne foretages der
en vurderes af virksomhedernes
innovative potentiale
Der arbejdes videre med
projektet. I 2008 har
innovationsagenterne haft 268
virksomhedskontakter i Sjælland.

Midler er tilvejebragt

10,5

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk
dialog

Statsligt

Høring

Regionalt

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde
Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk
dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Sjælland –
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
Samarbejde om
investeringsfremme rammeaftale med Invest in
Denmark.

Tiltrækning af
udenlandske
virksomheder

Styrkelse af Danmark
som turistmål og
konferencevært

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejdet mellem Regionen
og Invest in Denmark om at
tiltrække udenlandske
investeringer i praksis sat i gang
1. marts 2008 og har allerede i
2008 skabt de første
resultater
Miljø og energi - del af
rammeaftale med Copenhagen
Capacity.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Samlet kontrakt: Invest
in Denmark: Kr. 2.85
mio - heraf er 1.1 mio
bevilget vedr. 2007-8
Samlet kontrakt:
Copenhagen Capacity:
Kr. 20.7 mio- heraf er
7.9 mio bevilget vedr.
2007-8

VDK stiller hovedtal om
Aktiviteterne fortsættes
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
Den lærerige miljøoplevelse.
Formål: En udvikling af
turismeerhvervet i retning af
tiltrækning af turister med
interesse i danske miljøtiltag

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

2,0

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

1,4

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

3,8

Hovedtal: Den statslige
medfinansiering er 2
mio. kr. årligt.
Samarbejdet er
udmøntet gennem det
regionale
turismeudviklingsselska
b.
Det nationale
helårsturismeprojekt :
Den statslige
finansiering er vist i
2008. Den regionale
medfinansiering er
kanaliseret gennem
forskellige indsatser og
er prioriteret hos det
regionale
udviklingsselskab.

1,7
Kampagneaktiviteter:
De statslige midler er
den årlige
medfinansiering.

Midler er tilvejebragt

Den lærerige miljøoplevelse
(fase 2)
Helårsturisme – en nødvendig
udviklingsstrategi. Formål:
Forbedre helårstursimen primært
i Kbh og på Sjælland
Nye indgange til
oplevelsesøkonomien for mindre
virksomheder i Region Sjælland
– opkvalificering, klyngedannelse
og supportfunktioner
Forestillinger om Danmark.
Formål: At højne kendskabet til
Danmarks historie ved at
systematisere og lette
tilgængeligheden via moderne
teknologi
Samarbejdskontrakt ml.
Østdansk Turisme og Region
Sjælland

Opgaven varetages via
vækstforums
bevillinger. Parter og
deltagere i initiativerne
er bl.a.: Copenhagen
Capacity, Invest in
Denmark

Midler er tilvejebragt

1,0
2,2

Midler er tilvejebragt
1,4
Midler er tilvejebragt

0,4
Midler er tilvejebragt

3,2
Midler er tilvejebragt

Der er udnævnt en
tovholder. Tovholderen
varetager opgaven med
samarbejde,
markedsføring og
udvikling i samarbejde
med VisitDenmark.
Der er etableret
marketingprojekter
mellem flere af
VisitDenmarks
markedskontorer,
regionens
turistvirksomheder og
turistorganisationer.
Der er etableret
samarbejdsaftale med
Wonderful
Copenhagen.
Der er etableret

Naturpark Aamosen. Formål: At
etablere Aamosen som brand og
positiv identitetsskabende faktor
for Region Sjælland
Kapsejlads Møn Rundt –
udvikling af en professionel
maritim eventturisme. Formål:
Udvikle og forankre
kapsejladsen Møn Rundt

1,7
Midler er tilvejebragt
0,4

Midler er tilvejebragt

samarbejdsforum med
de øvrige regionale
turistudviklingsselskabe
r i Danmark.
Østdansk Turisme har
etableret netværk med
de toneangivende
turisterhverv i Region
Sjælland og
gennemfører
marketingaktiviteter på
p.t. 6 geografiske
markeder.
Der er etableret
netværk med
turistorganisationer/chef
er i regionens
kommuner. Netværket
mødes min. 3 gange
årligt og koordinerer
udviklingsopgaver og
marketing.
Der er etableret en
række
udviklingsprojekter der
understøtter
realiseringen af
initiativet i
partnerskabsaftalen
mellem Vækstforum
Sjælland og
Regeringen.
I forlængelse af
”Aktøranalysen –
Sjællandsturismen i
udvikling” som
kommunerne har
gennemført, er der fra
Østdansk Turismes side
taget initiativ til, at
indbyde en bredere
kreds med kommunale
repræsentanter,
vidensinstitutioner m.fl.
til en møderække. Det
første møde vil blive
indkaldt i
eftersommeren 2008.

På vækstforums møde
d. 2. september 2008
blev 19 idéer godkendt
under idéindkaldelsen
”Vilje, evne og vejen til
vækst” samt
”Vidensamarbejde med
institutioner i regionen
og i andre regioner”. En
andel af disse forventes
at bidrage til
målopfyldelsen under
dette indsatsområde.

Turisme

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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 hørings-svar. Der

Realisering af strategien
pågår.

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

Parter og deltagere i
projekter er bl.a.:
Østdansk Turisme,
RUC, de 17 kommuner i
Region Sjælland,
Hårbølle Havn, C.O.
Production, CEUS
Vækstforum i
samarbejde med
Østdansk Turisme og
kommunerne.

har undervejs i processen været
afholdt et offentligt
høringsdebatmø-de i regionen og
et møde mellem VisitDenmark og
det regionale vækstforumformandskab vedr. strategien.

Oplevelsesøkonomi

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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.

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

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.
Vækstforum i
samarbejde med
kommunerne.

Andet

Organisatorisk
samarbejde
Finansielt
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

Organisatorisk
samarbejde
Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk
dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Sjælland –
Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 6. Energi
Projekt Biobrændsel og
biobrændstoffer.
Formål: Kortlægning af
potentialet for bioressourcer og
fremme udnyttelsen.
Projekt KIBS.

Samarbejde om
fremme af vedvarende
energi

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Formål: Undervisning i
energirigtige løsninger og
salgsteknik
Projekt Videns- og
Teknologicenter for
vindmølledrift. Formål:
Etablering af teknologicenter til
at facilitere udviklingsnedtværk
inden for vindmøøebranchen
samt viden og
forskningsverdenen
Cluster Biofuels Denmark.
Formål: Skabe en dansk klynge
indenfor bioethanol
Vækstforum søger midler fra
relevante statslige puljer.
Regeringen har i 2008
iværksat program for udvikling
og demonstration af
energiteknologier (EUDP)
Projekt KIBS (jf ovenfor)
Projekt Vedvarende
Energiteknik (udd. udv.).

Samarbejde om
fremme af miljø- og
energiteknologi

COP15

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projekt Energiklynge Center
Sjælland.
Etablering af klyngesekretariat
og fremme at netværk mellem
aktører.

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Energytours er stadigvæk i
opbygningsfase. De første
besøgsture er ved at blive
arrangeret. Website bliver
etableret omkring 1. februar.
Der arbejdes på at etablere
samarbejde med forskellige

Midler er tilvejebragt

1,6

Midler er tilvejebragt

1,1

Midler er tilvejebragt

22,1

Midler er tilvejebragt

2,0

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

Formål: Udvikling af en ny KVU
inden for området vedvarende
energiteknik.

Dele af kontrakter med RISØ,
Teknolgisk Institut, RUC)
Klimaprojekt på Kalundborg
Gymnasium. Formål:
EnergyMap.dk - lanceres 1.
marts 2009 og der er allerede
åbnet for virksomheder som
gerne vil have en profil på sitet.

3,7

Projektet er blevet forlænget
med en fase 2

Formål: At ruste regionens
virksomheder, institutioner,
planlæggere og brugere til
fremtidens energi- og miljøkrav
indenfor byggeriet
Projekt Energiefteruddannelse
af SMV'er.
O

Midler er tilvejebragt

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

Udstilling i Bella Center under
afviklingen af selve
konferencen om
klimaløsninger på
klimaudfordringerne.
Internationale klimajouranlistbesøg op til og under
COP15.

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

0.3

Midler søges tilvejebragt

7,4

Midler er tilvejebragt

17,5

Midler er tilvejebragt

0,8

2,0

Der er fra statslig side
tilvejebragt ca. 220 mio.
kr. i 2008
Parter og deltagere i
projekter, netværk og
tovholderfunktion 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

Midler er tilvejebragt

EnergyMap: Der er
bevilget 6,25 mio. fra
Fonden til
Markedsføringsfonden
(samlet budget 12,5 mio.)

Midler er tilvejebragt

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

touroperatører. Udvælgelse af
internationale Cleantech og
energiselskaber som skal
inviteteres specielt til DK er i
proces. Markedsføring af
Energytours sker i samarbejde
med EnergyMap.dk.
Klima-DM blev skudt i gang 1.
januar på Arlas mælkekartoner
og blev officielt lanceret 13.
januar v. happening på Kbh.
Hovedbanegård.

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

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 annargement på
kalnederen.
Projekt International
eksponering og udvikling af
regionale energi- og
miljømæssige styrker.

Midler er tilvejebragt

Formål: Et forprojekt som
kortlagde regionens styrker og
samarbejds- samt
erhvervsmuligheder inden for
energi- og miljøområdet
Projekt BIOBIQ møbler til FNklimakonferencen.
Formål: At accelerere
udviklingen af en konkret
bæredygtig teknologi og koble
denne til dansk design. Møbler
skal femvisen på
klimakonferencen 2009
Projekt Klimaaktiviteter på
Roskilde-egnen.
Formål: Udvikle nye
klimaløsninger, styrke
markedsdannelsen og styrker
opmærksomheden på egnen.
Projekt Lollands Vand,
Formål: At bruge vand som et
gennemgående tema til at
udvikle bæredygtige og
energibesparende aktiviteter i
Lolland kommune.
Erhvervsfremme og
energirettede
indsatser

T

Projekt Dansk Solenergi på
Lolland. Formål: Etablering af
en højteknologisk
solcellemodulproduktion på
Lolland

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projekt Energi- og miljørigtigt
virksomhedsfællesskab. Formål:
At udvikle et koncept for
bæredygtigt
virksomhedsfællesskab
Projekt ESCommuner. Formål:
Udvikling og anvendelse af
ESCO i tre kommuner i
Danmark
IProjekt Installation af brint i 35
husstande i Vestenskov.
Formål: Etablering af
brintproduktion, oplagring og
ditributionsfaciliteter til hustande
i Vestenskov på Lolland.
Projekt Nakskov Biogas.
Formål: Etablering af
biogasfacilitet ved
agroindustrielt område ved
Nakskov.
Regeringen udpegede i 2008 3
energibyer og viderefører
initiativet.

0,3

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler er tilvejebragt

5,0

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

2,4

Midler er tilvejebragt

0,6

Midler er tilvejebragt

9,8

Midler søges tilvejebragt

3,7

Midler søges tilvejebragt

21

KlimaDM: Statsligt bidrag
finansieret af
Klimakonsortiet.

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 janauar 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).

Andet

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

Strategisk
dialog
Organisatorisk
samarbejde
Finansielt
samarbejde

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

Høring

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk
dialog
Organisatorisk
samarbejde
Finansielt
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Sjælland –
Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 7. Landdistrikter og yderområderne
Regioner er repræsenteret i de
lokale aktionsgruppers
bestyrelser. Der er i 2008
etableret 56 lokale
aktionsgrupper på landsplan
(heraf 5 fiskeriaktionsgrupper),
hvis bestyrelser prioriterer og
indstiller projekter til FVM, der
ligger inden for gruppernes
lokale udviklingsstrategi.

Landdistriktsprogram
2007-2013:
koordination med
lokale aktionsgrupper

Sammenhæng
mellem
landdistriktsudvikling
og erhvervsudvikling

Vækstfora høres særskilt i
forbindelse med udarbejdelse af
samt evt. ændring af
aktionsgruppernes
udviklingsstrategier.
O

LAG: 95 mio. kr. i alt
(inklusiv EU-midler).

Fra foråret 2009 gives de
lokale aktionsgrupper
mulighed for at etablere
tværregionale/nationale
samarbejdsprojekter i
fællesskab med andre aktører.
På dette område vil der være
mulighed for at samarbejde
med Vækstfora.

Midler er tilvejebragt

Initiativet er igangsat og i fremdrift
Regioner høres særskilt ved
aktionsgruppers indstilling til
FVM om tilsagn til
erhvervsrettede projekter med et
budget over 1 mio. kr.
Regioner er repræsenteret i
FVM's Landdistrikts- og
Fiskeriudviklingsudvalg.
Der afholdes halvårligt møde i
Regionsforum (møde mellem
FVM, Danske Regioner og de
enkelte regioner).
Der afholdes i foråret 2009
regionale møder mellem FVM,
de enkelte regioner og lokale
aktionsgrupper i regionen.
Projekt "attraktive
indkøbsmuligheder på Orø".
Formål:

Initiativet er igangsat og i fremdrift
T

Kører løbende siden
sommer/efterår 2008.

Møder afholdes regelmæssigt
siden sommer 2008, og
minimum to gange årligt.
Afholdes halvårligt siden
efteråret 2007.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

4,3

Fødevareplatfom: Igangsætte
aktiviteter, der kan fremme den
sjællandske fødevaresektors
udvikling og konkurrenceevne

Midler er tilvejebragt

5,9

Udvikling af akvakulturbranchen
i Region Sjælland Analyse af det
regionale potentiale. Analysen
vil kunne anvendes som
beslutningsgrundlag for en
regional indsats indenfor
akvakultur.

Midler er tilvejebragt

0,3

Vækstforum vil udarbejde
projekt Cluster til Cluster:
Projektet arbejder med en
metode/drejebog til hvordan
virksomheder kan udvikles
gennem klygearbejde. Arbejdet
vil også arbejde med
implementering af metoderne
inden for to caseområder inden
for udvalgte klynger inden for
jordburgssektoren

vækstforum i
samarbejde med
kommunerne

Tema 8. Grænseoverskridende samarbejde
Opbakning til
grænseoverskridende
samarbejde

Samarbejde over
Femern Bælt

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

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.
Interreg-VI A,
Fehmarnbeltregion-programmet
er der godkendt 5 ansøgninger
Der er afholdt en idéindkaldelse
"Region Sjælland er klar til
Femern Bælt forbindelsen" . 4 af
de godkendte projektideer har
samarbejde over Femern Bælt

Flere ansøgninger er under
udarbejdelse.

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

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)

Sjælland –
Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige forhold,
der ønskes tilkendegivet.
Fx deltagere.

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)

Sjælland –
Initiativer

Aktiviteter

Andre væsentlige forhold,
der ønskes tilkendegivet. Fx
deltagere.

Virksomhedernes samfundsansvar
Virksomhedernes
samfundsansvar

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

CSR er introduceret for
Væksthusene, som formidler
CSRværktøjet til de
virksomheder, de vejleder. E&S
vil stå for opkvalificeringen af
Væksthusmedarbejderne

CSR indgår i vækstforums
handlingsplan 2009 samt
erhvervsudviklingsstrategi
2010-2013

Vækstforum/handlingsplan
2009/Erhvervsudviklingsstrategi
2010-2013

