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1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum godkender dagsordenen.

Beslutning
Indstillingen tiltrådt.

2.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25.
juni 2014

Indstilling
Det indstilles,
•

at Vækstforum godkender beslutningsreferatet fra mødet den 25. juni 2014.

Bilag
Punkt 2 - bilag 1 – Beslutningsreferat fra mødet i Vækstforum den 25. juni 2014.
Beslutning
Indstillingen tiltrådt.

3.

Højvækst gennem incubatorer og acceleratorer

Resumé
Det foreslås, at der som opfølgning på strategidrøftelserne på Vækstforums seminar etableres en sammenhængende højvækstmodel for vækstiværksættere baseret på erfaringer fra især Israel og USA og på de
regionale styrkepositioner.
Sagsfremstilling
Det er en udfordring, at der i Danmark bliver skabt for få nye arbejdspladser via nye store virksomheder. Det
hænger sammen med, at den danske vækstvej tilsyneladende er vanskelig.
Ifølge Produktivitetskommissionen er for eksempel kun 2 pct. af de danske virksomheder med mere end 250
ansatte etableret i løbet af de sidste 10 år. Det tilsvarende tal for USA er 20 pct. Tal fra Danmarks Statistik
viser, at ud af 19.000 nystartede virksomheder herhjemme (2004), er det efter fem år kun 95, som udvikler
sig til at blive vækst-virksomheder. Hver af disse virksomheder skabte i gennemsnit 14 jobs. Ydermere viser
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013, at innovationsmiljøerne ikke skaber succesfulde
vækstvirksomheder nok. Ud af 35 exits i 2012 skete de 31 med tab.
På Vækstforums heldagsseminar den 25. juni 2014 blev den fremtidige strategi drøftet, herunder en højvækstmodel med afsæt i best practice fra bl.a. USA og især Israel, hvor man med en fokuseret indsats er
lykkedes med at udvikle en model, der skaber hurtig vækst i nye virksomheder. Som opfølgning herpå foreslås det, at der arbejdes videre med at etablere en sammenhængende højvækstmodel, som kan fungere i en
dansk kontekst. Modellen skal bygge på regionale styrkepositioner, som i Syddanmark er Velfærdsteknologi,
Energieffektivisering og Offshore.
Modellens elementer vil være et struktureret og specialiseret incubator- og acceleratorforløb med afsæt i de
erhvervsmæssige styrkepositioner, og hvor målet for de udvalgte vækstiværksættere i sidste ende er en
børsintroduktion eller salg til en større kapitalfond. De strukturerede højvækstforløb skal sammen med en
systematisk talentjagt tiltrække nationale og internationale iværksættertalenter og modne 1-2 højvækstvirksomheder årligt, som har potentiale til en 100 mio. $ omsætning.
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Modellen skal bygge på et sammenhængende koncept, hvor allerede eksisterende initiativer tænkes ind i et
samlet partnerskab, og hvor de konkrete rammebetingelser, herunder rådgivning på højt niveau, risikovillig
kapital samt fysiske vækstmiljøer spiller sammen hele vejen fra innovativ forretningsidé frem til virksomhedens børsintroduktion. Sammensætningen af partnerskabet vil variere fra område til område, men det vil
bl.a. omfatte forskerparker, Væksthuset, innovationsmiljøer, klynger m.fl.
Konceptet bygger således videre på Vækstforums fokuserede tilgang, hvor højvækstmodellen er det næste
skridt i udviklingen af stærke klynger. Endvidere hænger konceptet sammen med et lignende tværregionalt
initiativ, Team Vækst Danmark, som der pt. arbejdes med. Team Vækst Danmark skal udvikle en elite af
vækstskabende virksomheder gennem træningscentre og træningsforløb. Team Vækst Danmark har som
formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Dette skal ske gennem en tværregional indsats og
tværregional arbejdsdeling, som sikrer kritisk masse af virksomheder og kompetencer samtidig med, at de
regionale specialiseringer understøttes og udnyttes.
Sideløbende vil der blive arbejdet med at afdække mulighederne for at styrke væksten blandt de kreative
iværksættere som en del af satsningen på design og kreative erhverv.
Indstilling
Det indstilles,
•

at Vækstforum beslutter, at der arbejdes videre med at etablere initiativet.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt idet det blev tilkendegivet, at der er behov for at skabe store virksomheder
og for samarbejde om at finde relevante virksomheder.

4.

Vækstpartnerskabsaftale med regeringen

Resumé
Der er lagt op til, at en ny vækstpartnerskabsaftale for 2014 bliver indgået mellem regeringen og Syddansk
Vækstforum i oktober/november 2014. Vækstforum har besluttet, at vækstpartnerskabsaftalen skal tage
udgangspunkt i få, markante initiativer med udgangspunkt i de syddanske fyrtårne og med et klart, regionalt
afsæt.
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 25. juni 2014, at en kommende vækstpartnerskabsaftale skal tage
udgangspunkt i få, markante initiativer med udgangspunkt i de syddanske fyrtårne og med et klart, regionalt
afsæt.
På baggrund af Vækstforums drøftelser er sekretariatet i dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet om et
syddansk indspil til regeringen. Fra syddansk side foreslås følgende initiativer:
- Højvækstmodel
- Sundheds- og velfærdsinnovation:
o Smart specialisering i velfærdsteknologi
o Offentlig-privat innovation
o Dansk deltagelse i EU-program for videnopbygning og innovation (KIC)
o Samarbejde om robotteknologi
- Bæredygtig energi:
o Offshore
o Energieffektivisering
o Ressourceeffektivisering i produktionsvirksomhederne med fokus på væksthussektoren
- Etablering af Center for Designanvendelse
- Bredbånddækning
Beskrivelsen af de foreslåede syddanske initiativer er vedlagt som bilag.
Regeringens forhandlingsudspil forventes at foreligge 19. september 2014. Bilaget vil således blive eftersendt til Vækstforum inden vækstforummødet.
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Indstilling
Det indstilles,
•
•
•

at Vækstforum drøfter forslag til aftale om regionalt vækstpartnerskab 2014 med regeringen
at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at forhandle aftale om regionalt vækstpartnerskab
2014 med regeringen
at Vækstforum godkender opfølgningen på aftale om regionalt vækstpartnerskab 2013.

Bilag
Punkt 4 - bilag 1 – Syddansk indspil til vækstpartnerskabsaftale
Punkt 4 - bilag 2 – Opfølgning på vækstpartnerskabsaftale 2013
Beslutning
Vækstforum drøftede regeringens udspil til ny vækstpartnerskabsaftale på baggrund af et oplæg ved
kontorchef Sigmund Lubanski, Erhvervs- og Vækstministeriet.
Vækstforum kvitterede for, at aftaleudkastet har fået større regionalt fokus end de tidligere aftaler
men bemærkede, at der bør arbejdes med præcisering på flere punkter, herunder større gensidighed
i forhold til initiativer og finansiering. Desuden blev det tilkendegivet, at det grænseoverskridende
universitetssamarbejde bør indgå i aftalen, at ressourceeffektivisering bør tilbydes til en bredere
kreds af energitunge virksomheder, samt at automatisering og robotteknologi bør uddybes.

5.

Medfinansiering af Vækstplan for turisme

Resumé
Regeringens Vækstplan for dansk turisme er blevet udmøntet i to aftaler: Aftale om Vækstplan for dansk
turisme indgået mellem Regeringen og Folketingets øvrige partier (Liberal Alliance undtaget) og i en politisk
aftale mellem Danske Regioner og Regeringen om organisering, herunder etablering af tre regionale turismeudviklingsselskaber. Af aftalen fremgår det, at regionerne vil arbejde for, at der indskydes regionale midler svarende til de statslige, forudsat godkendelse i regionale vækstfora og regionsråd.
Sagsfremstilling
Vækstforum er blevet orienteret om forløbet omkring vækstplanen for dansk turisme på møderne i april og
juni 2014. Der er nu indgået Aftale om vækstplan for dansk turisme af 20. juni 2014 mellem Regeringen og
Folketingets øvrige partier (Liberal Alliance undtaget). Med aftalen afsættes i alt 45,5 mio. kr. til 14 indsatsområder under de temaer, som vækstplanen fra januar 2014 indeholdt.
Til udvikling af Kyst og Naturturisme har regeringen afsat 23 mio. kr. Af de 23 mio. kr. afsættes 20 mio. kr. til
udviklingsselskabet for Dansk Kyst- og Naturturisme, herunder de to partnerskaber for hhv. Vestkysten og
Østersøen. Der er ikke øremærkede midler til partnerskaberne. De sidste 3 mio. kr. afsættes til oprettelse af
Det Nationale Turismeforum. Til vækst i Storby- og Erhvervsturisme afsætter regeringen i alt 14,5 mio. kr.
Udviklingsselskabet Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark) styrkes i deres arbejde med at tiltrække flere internationale møder og kongresser til Danmark. I alt afsættes 3,5 mio. kr. til MeetDenmark.
Hertil kommer mindre initiativer for i alt 11 mio. kr. Til service- og kvalitetsløft i dansk turisme afsættes i alt 6
mio. kr.
Af den efterfølgende politiske aftale mellem regionerne og Regeringen offentliggjort den 1. juli 2014 fremgår
det,
• at der med virkning fra 1. januar 2015 etableres et udviklingsselskab for Dansk Kyst- og Naturturisme
med egen bestyrelse og direktør. Herunder samles de relevante aktiviteter fra regionerne og deres selskaber samt funktioner og aktiviteter fra Videncenter for Kystturisme. Selskabet placeres i Nordjylland.
Under selskabet etableres to partnerskaber – et for vestkystturismen, der placeres i Midtjylland og et for
Østersøen, der placeres på Sjælland.
• at udviklingsselskabet Dansk Erhvervs- og Mødeturisme etableres med virkning fra 1. januar 2015. Dette
selskab erstatter det nuværende MeetDenmark og får sekretariat i Wonderful Copenhagen (WoCo). Under selskabet etableres et partnerskab for erhvervs- og mødeturismen i Vestdanmark, der placeres i den
syddanske region. Det vestdanske partnerskab forankres forventeligt hos Inspiring Denmark.
• at selskabet Dansk Storbyturisme etableres og forankres hos WoCo uden statslig medfinansiering.
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Der forventes regional medfinansiering svarende til den statslige investering på i alt 25,5 mio. kr. til 20142015 i de to selskaber for hhv. Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Fordelingsnøglen
de fem regioner og Bornholms Regionskommune imellem er endnu ikke forhandlet færdig.
Med etableringen af de nye selskaber og partnerskaber er der tale om en gennemgribende omorganisering
af dansk turisme. De nye kystpartnerskaber og partnerskabet for erhvervsturismen i Vestdanmark ligger i
forlængelse af Vækstforums satsning på udvikling af stærke syddanske destinationer og erhvervsturismesatsningen Inspiring Denmark. Vækstforum har endvidere, på mødet den 7. april 2014, tilkendegivet, at man
vil prioritere partnerskabernes erhvervsrettede aktiviteter og arbejde for, at de omfatter turismefyrtårne inde i
landet, samt styrke satsningen på erhvervsturisme ved Inspiring Denmark og international markedsføring
ved markedsføringsforeningen Fomars med turismevirksomhederne i front.
Sekretariatet foreslår derfor, at Vækstforum tager orienteringen om vækstplan og aftale om denne mellem
regionerne og regeringen til efterretning og tilkendegiver, at man er villig til at dække regionens forholdsmæssige økonomiske andel, når denne er kendt. Midler vil skulle ansøges efter vanlig procedure for ansøgere af regionale erhvervsudviklingsmidler, og i sagsbehandlingen vurderes på bidrag til indfrielse af Vækstforums målsætninger om flere ferie- og erhvervsturister jf. Handlingsplanen 2014-2015.
Indstilling
Det indstilles,

•
•

at Vækstforum tager orienteringen om Vækstplan for turisme og aftale om denne mellem regeringen
og regionerne til efterretning,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet tilkendegiver, at man er villig til at dække regionens forholdsmæssige økonomiske andel, når denne er kendt.

Bilag
Link til aftale mellem Regeringen og Folketingets øvrige partier (LA undtaget)
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/20-06-14-aftale-om-en-vaekstplan-fordansk-turisme/aftale-vaekstplan-for-turisme.ashx
Link til politisk aftale mellem Danske Regioner og Regeringen:
http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-pressemeddelelser/02-07-14-turisme-aftale-medregioner/aftale-med-danske-regioner.ashx
Beslutning
Carl Holst orienterede om, at Henrik Höhrmann, tidligere direktør for Legoland, er udpeget som bestyrelsesformand for Vestkyst-samarbejdet.
Vækstforum tiltrådte indstillingen og fremhævede det positive i, at erhvervet nu sættes i spidsen for
samarbejdet.

6.

Pulje til øget internationalisering af klyngerne – tiltrækning af EUmidler

Resumé
Det fremgår af Vækstforums handlingsplan for 2014-2015, at Vækstforum vil øge internationalisering af de
fire prioriterede klynger og etablere en pulje til at understøtte dette. Det foreslås, at der afsættes en pulje på
5 mio. kr., som anvendes til det forberedende arbejde i forhold til at øge tiltrækning af midler fra EU programmer og styrke samspillet med internationale videninstitutioner m.v. Desuden foreslås, at puljen udmøntes via samarbejdsaftaler med klyngerne.
Sagsfremstilling
Det fremgår af Syddansk Vækstforums handlingsplan 2014-2015, at Vækstforum vil arbejde for internationalisering af de fire prioriterede klynger, herunder blandt andet tiltrækning af midler fra INTERREGprogrammerne og EU's forskningsprogrammer (bl.a. Horizon2020), styrke samspillet med internationale
videninstitutioner og etablere en pulje til at understøtte internationalisering.
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Regionens fire klynger har på forskelligt niveau gennem flere år gennemført internationaliseringsaktiviteter.
Vækstforum og andre, bl.a. Forsknings- og Innovationsstyrelsen i statsligt regi, har gennem en række bevillinger støttet disse aktiviteter. Den hidtidige internationaliseringsindsats har primært fokuseret på eksportfremstød m.v., markedsføring/branding og internationalt klynge-til-klynge samarbejde.
Klyngerne har således i et vist omfang arbejdet med internationalisering, herunder tiltrækning af EU-midler.
Dog har klyngernes muligheder været relativt begrænsede inden for de eksisterende rammer for at tilrettelægge en større og mere fokuseret indsats i forhold til de forberedende aktiviteter, der kræves for at tiltrække
EU-midler. Dette omfatter blandt andet synliggørelse af klyngernes styrker, involvering i udviklingen af nye
programmer, identificering af stærke konsortiepartnere, dannelse af konsortierne, samt udvikling og udarbejdelse af ansøgninger.
På den baggrund foreslås det, at der etableres en international pulje på i alt 5 mio. kr. til forberedende aktiviteter i de fire prioriterede klynger. Formålet er at sikre øget tiltrækning/hjemtagning af EU-midler, som kan
styrke syddanske virksomheders innovation, sikre adgang til relevant international forskning på højt niveau,
viden, kompetencer og talent, samt skabe øget vækst.
Det foreslås, at udmøntningen af puljen sker gennem samarbejdsaftaler med de enkelte klyngeorganisationer, og at aftalerne forelægges Vækstforums formandskab til godkendelse. Hjemtagning af midler sker i
samspil med klyngens øvrige aktører. Samarbejdsaftalerne vil indeholde konkrete mål for indsatsen samt
sikre, at klyngernes indsats er supplerende i forhold til allerede bevilgede midler til klyngerne samt i forhold til
de øvrige aktørers indsats på det internationale område. Det gælder særligt i forhold til det Syddanske EUkontor, som ansvaret for at bistå med tiltrækning af midler fra EU-programmer med fokus på Vækstforums
forretningsområder, mens klyngerne har til opgave at involvere virksomhederne i internationale aktiviteter.
Derudover skal aktiviteterne være supplerende i forhold til Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, EUDK support, samt de to markedsføringskonsortier på henholdsvis design- og velfærdsteknologiområdet. Endelig vil det være et krav, at klyngerne har en samlet international strategi.

Indstilling
Det indstilles,
•

•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet etablerer en pulje på 5 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til finansiering af samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger vedr. en forberedende indsats, der skal øge internationalisering, bl.a. ved at tiltrække
EU-midler i perioden 2014-15.
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bemyndiger Vækstforums formandskab til
at udmønte puljen via samarbejdsaftaler med de fire prioriterede klynger.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

7.

Medfinansiering af KIC (Knowledge and Innovation Community)
inden for innovation i sund levevis og aktiv aldring

Resumé
Af Vækstpartnerskabsaftalen 2013 med regeringen og i Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2014-15
fremgår det, at der skal arbejdes for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden
for sund levevis og aktiv aldring.
På den baggrund deltager Region Syddanmark sammen med Syddansk Universitet i det europæiske konsortium LifeKIC, som den 10. september 2014 indsendte en ansøgning til European Institute of Innovation
and Technologies (EIT). Syddansk Universitet har den 30. juli 2014 anmodet om, at Vækstforum afsætter en
ramme på 10 mio. kr., som efterfølgende kan ansøges til at medfinansiere nye initiativer i KIC’et, såfremt
LifeKIC konsortiet vinder.
Sagsfremstilling
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Af Vækstpartnerskabsaftalen 2013 med regeringen og i Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2014-15
fremgår det, at der skal arbejdes for dansk deltagelse i et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden
for sund levevis og aktiv aldring.
På den baggrund deltager Region Syddanmark sammen med Syddansk Universitet i det europæiske konsortium LifeKIC, som den 10. september 2014 indsendte en ansøgning til European Institute of Innovation
and Technologies (EIT). Ansøgningen forventes færdigbehandlet i december 2014.
Konsortiet LifeKIC er ledet af Skotland og har - udover Syddanmark og Skotland - knudepunkter i Baskerlandet/Galicien, Dresden, Lombardiet og Amsterdam. Ud over de 6 knudepunkter er der tilknyttet partnere i
Frankrig, Polen og Tjekkiet, som på sigt får mulighed for at blive knudepunkter i LifeKIC.
Konkret ansøger LifeKIC konsortiet om at blive udnævnt til et førende europæisk videns- og innovationsdrevet partnerskab for sund levevis og aktiv aldring, som sammenbringer kompetencer inden for teknologi,
forskning og det private erhvervsliv med henblik på at producere ny innovation. Hvis LifeKIC konsortiet vinder udbuddet, forventes de 6-8 knudepunkter over en periode på 7 år at ansøge om €428 mio. fra EIT til
initiativer på området. EIT-midlerne vil udgøre 25 pct. af LifeKICs samlede budget, de resterende 75 pct. skal
finansieres af parterne selv, bl.a. gennem private midler, nationale/regionale midler og bidrag fra EU (dog
ikke fra EIT). Midlerne vil primært komme fra allerede eksisterende projekter inden for området.
LifeKIC konsortiet vil arbejde for at imødekomme nogle af de største samfundsmæssige udfordringer inden
for social- og sundhedsområdet gennem fokus på initiativer inden for entreprenørskab, uddannelse, forskning og innovation i produkter og services. Der lægges således op til aktiviteter, der blandt andet understøtter:
• Opdyrkelse af nye markeder, der bidrager til at opretholde livslang sundhed og velfærd
• Ændring af fokus fra akutte behandlingsbehov til fremme af borgernes medansvar for egen sundhed
og velfærd
• Udvikling af en sammenhængende tilgang til innovation, entreprenørskab og videndeling, der kan
anvendes i et offentlig/privat social- og sundhedssystem
I LifeKIC ansøgningen er der stor fokus på forretningsmodellen bag innovationspartnerskabet samt de forventede effekter for vidensniveauet, beskæftigelsen og den økonomiske vækst på tværs af Europa. Det tilstræbes at skabe et innovationsmiljø, som er økonomisk selvbærende på længere sigt bl.a. gennem intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR).
Syddansk Universitet har den 30. juli 2014 anmodet om, at Vækstforum afsætter en ramme på 10 mio. kr.,
som efterfølgende kan ansøges til at medfinansiere nye initiativer i KIC’et, såfremt LifeKIC konsortiet vinder.
Ud over at en bevilling muliggør, at de projekter, der igangsættes i regi af det danske LifeKIC knudepunkt,
styrkes, så vil bevillingen også styrke chancerne for at vinde KIC’et, idet medfinansiering er en central vurderingsparameter hos EIT’s bestyrelse.
Indstilling
Det indstilles,
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i 2014,
at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af konkrete ansøgninger fra LifeKIC, såfremt KIC’et får et positivt tilsagn.

Beslutning
Carl Holst orienterede om, at ansøgningen nu er sendt afsted, og at vi forventer at få svar i december
2014.
Indstillingen blev tiltrådt.

8.

OPI-pulje – Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Resumé
7

Vækstforum og regionsrådet besluttede i 2013 at afsætte midler til en OPI-pulje, som skal styrke små og
mellemstore virksomheders arbejde med at fremme nye produkters markedsmodning og kommercialisering,
særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion. I dagsordenspunktet fremlægges bl.a. forslag til
rammer og budget for OPI-puljen.
Sagsfremstilling:
Siden 2012 har Vækstforum støttet mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders kommercialisering af produkter inden for Vækstforums forretningsområder gennem ”Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation”. Projekterne skal foregå i samarbejde med offentlige parter omkring
afprøvning og dokumentation af effekt. Formålet med puljen var at styrke nye produkters markedsmodning
og kommercialisering, særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.
En ekstern midtvejsevaluering fra 2013 viste, at virksomhederne, der har gennemført projekter, er kommet
tættere på markedet med deres produkter, og der er en høj grad af målopfyldelse i projekterne. Således
konkluderede evalueringen, at der er stor sandsynlighed for, at de forventede effekter for puljen opnås.
På den baggrund besluttede Vækstforum og regionsrådet i december 2013 at afsætte en ramme på 30 mio.
kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af konkrete OPI-projekter i form af en ny
OPI-pulje. Det fremgik af sagen, at etableringen af den nye pulje forudsætter en ansøgning om midler fra
EU’s Regionalfond i den nye periode 2014-2020. Nedenfor forelægges forslag til rammer for puljen.
Forslag til rammer for OPI-puljen
Formål
Formålet med puljen foreslås at være uforandret i forhold til Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation 2011-14, men med nogle præciseringer af mål og metoder: Puljen skal understøtte syddanske virksomheder i at få flere produkter fra prototype til markedet og derigennem bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske virksomheder.
Hvem kan søge
Det foreslås, at små og mellemstore virksomheder kan være ansøgere, som det også var tilfældet med den
gamle pulje. Der skal kunne søges midler til offentlig-private samarbejder om innovation. Puljen foreslås
fortsat at skulle kunne søges til projekter indenfor forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation,
Bæredygtig energi og Oplevelseserhverv.
Hvilke aktiviteter kan der søges tilskud til
Det foreslås, at der kan gives støtte til løn til projektpartnernes medarbejdere og deres
test/afprøvning/tilpasning og kommercialisering af produkter eller servicekoncepter, samt til køb af ekstern
konsulentbistand til udarbejdelse af business case eller referencedokumentation. Det foreslås, at servicekoncepter og produkter skal kunne kommercialiseres og skal have et eksportpotentiale.

Kriterier til vurdering af ansøgninger
Det foreslås, at ansøgninger vurderes ud fra en række kriterier: At det sandsynliggøres, at projekterne vil
have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af erhvervene inden for de tre forretningsområder i form af
vækst og arbejdspladser, at det offentlige behov for produktet sandsynliggøres, at der foreligger en velbeskrevet forretningsplan og plan for markedsintroduktion af produktet samt at det sandsynliggøres, at produktet har et eksportpotentiale.
Administrationen af puljen
Der lægges op til, at Region Syddanmark – som ved den gamle pulje – er ansøger på en konkret ansøgning
om midler fra Regionalfonden. Derudover påtager Region Syddanmark sig igen administrationsforpligtelsen i
forhold til Regionalfonden.
Det foreslås, at alle fire syddanske klynger (Welfare Tech, CLEAN, OffshoreEnergy.dk og klyngeorganisationen for design) indgår som partnere i puljen, da de løbende er i dialog med medlemsvirksomhederne og
andre interessenter inden for deres forretningsområde. Klyngeorganisationerne vil kunne vejlede om puljen,
agere matchmakere og bistå virksomhederne i det administrative arbejde. Klyngeorganisationens inddragelse vil dermed kunne kvalificere både ansøgninger og implementering.
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Et af kravene i Regionalfonden er, at denne type projekter skal gennemføres som samarbejder mellem
SMV’er og videninstitutioner. I den tidligere pulje har det vist sig, at flere af de små og mellemstore virksomheder er udfordret i forhold til forretningsudvikling samt rollen som projektleder på tværs af offentlige og private partnere. Det foreslås, at Syddansk Universitet - Center for entreprenørskab og småvirksomhedsforskning inddrages som partner i puljen på grund af deres ekspertise inden for entreprenørskab og relationsledelse.
Der lægges op til, at Region Syddanmarks Regnskab og Finans afdeling igen skal yde administrativ bistand
til virksomhederne i forbindelse med regnskabsaflæggelse, dokumentation af udgifter mv.
Det foreslås, at de private virksomheders egenfinansiering af projekterne fortsat skal være på minimum 25 %
af de samlede udgifter. Forslaget til formål, rammer og budget for puljen er uddybet i vedlagte bilag.
Budget
Puljen foreslås etableret med 28 mio. kr. til viderefordeling til konkrete OPI-projekter. Den samlede projektsum for hele OPI-puljen foreslås at være på ca. 41,3 mio. kr. inklusiv de private virksomheders egenfinansiering. Derudover afsættes midler til administration, vejledning af ansøgere, matchmaking, vurdering og udvikling af forretningspotentiale, samt en række mindre poster som revision og evaluering.
Indstilling
Det indstilles,
•
•
•
•
•

at Vækstforum godkender formål, rammer og budget for OPI-pulje - pulje til kommercialisering af offentlig privat-innovation
at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 2.063.193,72 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at den afsatte ramme til medfinansiering af OPI-puljen reduceres til 29.851.080,68 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler – bevillingen kan maksimalt udgøre 72,34 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Vækstforum bemyndiger Formandskabet til at give tilsagn om og afslag på midler fra puljen efter
indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe
at Vækstforum bemyndiger sekretariatet til at udfærdige en regionalfondsansøgning på 2.063.193,72
kr. til Erhvervsstyrelsen.

Bilag
Punkt 8 - bilag 1 – Forslag til formål, rammer og budget for OPI-puljen – Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt, idet det blev bemærket, at det bør præciseres, hvordan kravet om eksportfokus skal ses i relation til oplevelseserhverv.

9.

Udpegning af medlemmer til nye lokale aktionsgrupper (LAG)

Resumé
På Vækstforums møde den 25. juni 2014 blev det besluttet, at Vækstforum indstiller til regionsrådet at udpege medlemmer til syddanske LAG’er. Dagsordenspunktet var med forbehold for den endelige vedtagelse af
bekendtgørelsen om oprettelse af og drift af lokale aktionsgrupper. Da bekendtgørelsen efter høringsperioden blev ændret således, at Vækstforum nu har mulighed for egenhændigt at udpege et eller flere medlemmer til hver LAG, er forudsætningerne for beslutningen ændret, og der er derfor behov for fornyet stillingtagen til udpegningen af medlemmer til LAG-bestyrelserne.
Sagsfremstilling
Baggrund
9

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skal skabe udvikling og innovation i landdistrikterne ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til projekter. LAG’er er udpeget af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter og modtager midler fra EU’s landdistriktsprogram. Hver aktionsgruppe får et budget fra ministeriet og EU, som går til dels at støtte lokale projekter, dels til at drive foreningen.
Lovgrundlag for oprettelse og drift af LAG
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har udarbejdet ny bekendtgørelse om tilskud til oprettelse
og drift af LAG under landdistriktsprogrammet. Det fremgår af bekendtgørelsens §7, at det er muligt for
Vækstforum at udpege et eller flere medlemmer af de enkelte LAG bestyrelser. Dog må hvert af følgende fire
grupper højst udgøre 49 % af bestyrelsen:
1) Lokale borgere
2) Lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger
3) Lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger
4) Offentlige myndigheder
I bekendtgørelsen fremgår desuden følgende vedr. udpegning:
§7, stk. 5: Der skal tilstræbes en ligelig køns- alders- og geografisk fordeling i bestyrelsen.
§7, stk. 6: Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7
§7, stk. 8: Medlemmer af en lokal aktionsgruppe kan kun vælges til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe,
som dækker det geografiske område, hvor de har bopæl.
MBBL meddeler mundtligt, at koordinering af ovenstående principper skal foregå lokalt i den enkelte LAG af
hensyn til bottom up princippet. Vækstforum er således ikke garanteret, at personer der udpeges, bliver
medlemmer af LAG bestyrelserne.
Udpegning af bestyrelsesmedlemmer
I den tidligere periode kunne regionsrådet og Vækstforum i forening udpege et medlem af LAGbestyrelserne i Syddanmark. Efter ny bekendtgørelse er vedtaget, kan både regionsrådet og Vækstforum
udpege et eller flere medlemmer til de enkelte LAG-bestyrelser. Regionsrådet har via formandsbeslutning
udpeget et medlem pr. LAG.
I Region Syddanmark kan der etableres LAG’er i følgende områder, hvortil der kan udpeges et eller flere
bestyrelsesmedlemmer:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Billund og Vejen
Fanø og Varde
Haderslev og Tønder
Sønderborg og Aabenraa
Nordfyn, Middelfart, Kerteminde og Assens
Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg
Langeland, Læsø, Samsø og Ærø
Småøerne (12 ud af 27 småøer ligger i Syddanmark)

Indstilling
Det indstilles:
•

At Vækstforum tager stilling til, om man ønsker at gøre brug af muligheden for at udpege medlemmer til de syddanske LAG’er og at Vækstforum i givet fald beslutter, hvem der indstilles.

Beslutning
Vækstforum besluttede ikke at udpege egne medlemmer, idet behovet for repræsentation vurderes at
være dækket ved de regionale og kommunale medlemmer.

10. Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af
Vækstforums projekter
Resumé
10

Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes med løbende
eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter og halvårlig intern opfølgning på alle igangværende
Vækstforumprojekter. Nedenfor gives status og fremdriftsrapport på igangsatte projekter.
Sagsfremstilling
Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger
Indeværende evalueringsrunde vedrører alene 2 slutevalueringer. Strukturfondsprogrammerne 2007-2014
slutter 31. december 2014. De fleste strukturfondsprojekter er tilrettelagt, så de slutter ved programafslutningen. Der gennemføres derfor ca. 35 slutevalueringer i løbet af efteråret, som præsenteres på Vækstforums
møde i marts 2015.
De evaluerede projekter statusvurderes ud fra en ”trafiklysskala” på parametrene tilrettelæggelse, resultat og
effektskabelse, hvor rød betyder, at der er et eller flere kritiske forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver
anledning til særlig handling.
Af de 2 evaluerede projekter har projektet ”Sunrise” rød score på effekter, men gul i samlet score. Projektet
har til formål at skabe innovation indenfor og etablere demonstrationsanlæg til solcelleanlæg. Markedet for
solcelleanlæg har ændret sig betydeligt i negativ retning, siden projektet modtog tilsagn. Derfor har det ikke
været muligt for projektet at nå de forventede vækstmål. På SDU har projektet dog bidraget til opbygning af
stærke kompetencer indenfor power elektronik og der arbejdes videre med forskning på området efter projektperioden med projektlederen som tovholder. Projektet ”Protech” scorer grønt på alle de tre parametre, og
de deltagende virksomheder har høje forventninger til projektets effektskabelse.
En nærmere beskrivelse af årsager til projekternes status samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende
handlinger er vedlagt i bilag 1 ”Eksterne evalueringer – Status og aftalt opfølgning forår 2014” sammen med
den samlede statusoversigt. Desuden er der i bilag 2 vedlagt resuméer af evalueringerne. Her er desuden
vedlagt et resumé af slutevalueringen af projektet OPI-Lab. Projektet er ikke evalueret efter samme kriterier
som de øvrige projekter, da hovedfinansieringen kommer fra den konkurrenceudsatte pulje, som selv stiller
krav om en ekstern evaluering af projektet. Desuden er der i bilag 2 vedlagt resuméer af de øvrige evalueringer.
Intern opfølgning af projekter
Sekretariatet har i juni 2014 fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke netop har fået eller er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering. Sekretariatet har scoret projekterne på de tre ovenstående parametre på en ”trafiklysskala”.
Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilaget ”Samlet status på igangværende projekter august
2013”. Overordnet viser den interne opfølgning, at der er god fremdrift på hovedparten af projekterne.
Siden seneste interne opfølgning på turismeprojekterne i juni 2013 er der fire turismeprojekter, hvor sekretariatet i dialog med projektlederne har vurderet, at det bl.a. af hensyn til et ensartet grundlag for vurdering af
projekternes effekter samt anvendelse af nyeste talgrundlag til effektvurderingen fremadrettet vil være hensigtsmæssigt at justere projekternes forventede effekter. En nærmere beskrivelse vedr. justering af effekter
for de fire projekter fremgår af bilaget ”Justering af projekters forventede effekter”.
Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger samt justering af effekter for de beskrevne projekter.

Bilag
Punkt 10 - bilag 1: Eksterne evalueringer – Status og aftalt opfølgning forår 2014
Punkt 10 - bilag 2: Eksterne evalueringer – Resuméer
Punkt 10 - bilag 3: Intern opfølgning – Status på igangværende projekter januar 2014
Punkt 10 - bilag 4: Justering af destinationsprojekters forventede effekter

Beslutning
11

Indstillingen blev tiltrådt.

DEL II Orienteringspunkter
11. Orientering om inputfasen i forbindelse med de erhvervs- og
vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi
Resume
Vækstforum skal udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den kommende vækst- og udviklingsstrategi. Punktet beskriver de primære konkrete aktiviteter i inputfasen, efteråret 2014.
Sagsfremstilling
Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen
inklusive turisme.
På seneste vækstforummøde den 25. juni 2014 drøftede Vækstforum de overordnede rammer for udarbejdelsen af Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Sekretariatets indstilling blev
tiltrådt, idet de faldne bemærkninger på seminaret medtages i det videre arbejde, hvor de bærende elementer er:
En bred indsats på særligt udvalgte områder, bl.a. i forhold til kvalificeret arbejdskraft samt social inklusion
En fokuseret strategi baseret på triple helix med fortsat fokus på de tre fyrtårne inden for sundhedsog velfærdsinnovation, energi (offshore, energieffektivisering) samt oplevelseserhverv (design og turisme)
En ny højvækstmodel, som skal modne nye, store vækstvirksomheder inden for energi (energieffektivisering, offshore) og velfærdsteknologi
En turismeindsats med fokus på erhvervsturisme, markedsføring samt turismepartnerskaberne
Videreførelse af effektvurdering og porteføljestyring
Desuden indtænkes mulighederne for energioptimering i fødevareerhverv i det videre arbejde med strategien.
I drøftelserne blev der yderligere lagt vægt på inddragelsen af Vækstforums bagland og øvrige regionale
nøgleaktører. Der lægges op til, at de primære aktiviteter i inputfasen bliver afholdelsen af 5 seminarer i løbet af efteråret 2014. Temaerne for de enkelte seminarer bliver:
Seminar 1: Velfærdsteknologi
Seminar 2: Offshore
Seminar 3: Energieffektivisering
Seminar 4: Kreative erhverv og design
Seminar 5: Turisme
På seminarerne stilles der skarpt på de erhvervs- og vækstmæssige potentialer, udfordringer og hvad der
skal til for at lykkes inden for de konkrete temaer. Der vil i den forbindelse også blive sat fokus på, hvad generelle rammebetingelser betyder for, at Vækstforum kan lykkes med indsatserne på forretningsområderne. I
løbet af seminaret bliver der også mulighed for at drøfte perspektiver på Vækstforums brede indsats på særligt udvalgte områder.
Der lægges op til, at de enkelte seminarer indledes af en repræsentant fra Vækstforum. Til seminarerne
inviteres Vækstforums bagland og øvrige regionale nøgleaktører. Administrationen står for udarbejdelsen af
et program for tema-seminarernes afholdelse og vil inddrage Vækstforums sekretariatsgruppe. Endvidere
lægges der op til, at Vækstforum og relevante politiske udvalg i Region Syddanmark udveksler synspunkter i
løbet af inputfasen i forhold til emner af fælles interesse, fx yderområder.
Indstilling
Det indstilles,
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•

At Vækstforum tager punktet til orientering.

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

12. Orientering om Regional- og Socialfondsprogrammerne 2014-2020
Resume
Primo august 2014 blev det offentliggjort, at Danmark, som det første land i EU, fik godkendt programmerne
for Regionalfonden og for Socialfonden for 2014-2020. Erhvervsstyrelsen udmeldte samtidig de økonomiske
rammer for tre prioriteter/indsatser i Regionalfonden og i Socialfonden, som Syddansk Vækstforum har indstillingsret til. Ansøgningsskemaet er frigivet, og vækstforumsekretariatet har modtaget de første ansøgninger om støtte til Vækstforums ansøgningsfrist den 21. august 2014.
Sagsfremstilling
Primo august 2014 godkendte EU-Kommissionen de danske programmer for Regionalfonden og for Socialfonden for 2014-2020. Danmark kan derfor som det første land i EU sætte gang i investeringerne fra fondene og får i 2014-2020 ca. 3. mia. kr. til investeringer i blandt andet små og mellemstore virksomheder, innovation og iværksætteri. Heraf udmøntes de ca. 2,4 mia. kr. af de regionale vækstfora.
Erhvervsstyrelsen udmeldte i februar 2014 Syddansk Vækstforums samlede regionale ramme og har i starten af august 2014 udmeldt, hvordan den samlede regionale ramme på 580 mio. kr. fordeler sig mellem de
to fonde og mellem fondenes prioriteter/indsatsområder. Alle indstillede projekter skal give effekt på målet for
den ansøgte prioritet/indsatstype. Både Regional- og Socialfondsprogrammet indeholder en beskrivelse af
hvilke aktiviteter, der er støtteberettigede under de enkelte prioriteter/indsatser. Andre indsatser og aktiviteter
er kun støtteberettigede, hvis ansøger kan sandsynliggøre en effekt på programmernes mål for indsatsen.
Alle andre indsatser kan ikke opnå støtte af fondene.
Regionale rammer for fondenes prioriteter/indsatsområder
Syddansk Vækstforum får samlet set en indstillingsret på 283,8 mio. kr. fra Regionalfonden. Pengene gives
til nedenstående tre prioriteter/indsatser, der hver især har et specifikt mål, en programdefineret indsatstype
og en økonomisk ramme for indsatsen/indsatserne:
Mål for regionalfondsindsatsen
Øge antallet af
innovative SMVér

Øge antallet af
vækstvirksomheder
Forbedre energiog ressourceeffektiviteten i
SMVér

Indsatsområde/indsatstype
Innovationssamarbejder fx mellem virksomheder og videninstitutioner
som udmønter sig i koncepter til nye produkter eller løsninger med
kommercielt sigte.
Øget innovationen i SMVér gennem støtte til klyngesekretariater på op
til 700.000 kr. pr år.
1:1 forløb for SMVér med betydeligt vækstpotentiale. Indsatsen skal
forbedre SMVérs konkurrenceevne ved at styrke økosystemet omkring
virksomheden fx via netværksopbygning og ekspertrådgivning.
1:1 forløb for SMVér med betydeligt potentiale til at blive mere ressource- eller energieffektive, eller forløb for virksomheder i netværk. Indsatsen skal resultere i, at der udarbejdes en konkret ny grøn forretningsmodel for den enkelte virksomhed eller en fælles løsning for et netværk
af virksomheder.

Økonomisk
ramme
130,0 mio. kr.

103,4 mio. kr.

50,4 mio. kr.

Syddansk Vækstforum får samlet set en indstillingsret på 296,1 mio. kr. fra Socialfonden. Pengene er ligeledes givet til tre prioriteter/indsatser, der hver især har et eller to specifikke mål, en programdefineret indsatstype og en økonomisk ramme for indsatsen/indsatserne:
Mål for socialfondsindsatsen
Øge antallet af
iværksættere

Indsatsområde/indsatstype
Vejledning og støtte til iværksættere.
Undervisning af studerende på erhvervsuddannelser og videregående
uddannelser og deres lærere i iværksætteri.

Økonomisk
ramme
114,2 mio. kr.
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Øge beskæftigelsen i ESFstøttede virksomheder
Øge beskæftigelsen for personer
på kanten af arbejdsmarkedet

Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder – primært SMVér.
Der er krav om en vis volumen og et strategisk ophæng i den enkelte
virksomhed, men ikke krav om at kompetenceudviklingen skal være
erhvervskompetencegivende.
Støtte til at unge med særlige udfordringer får en ungdomsuddannelse
via vejledning, mentorordninger, særligt tilrettelagte forløb og/eller fastholdelsesaktiviteter.

63,3 mio. kr.

Støtte til indslusningsforløb til arbejdsmarkedet for personer på kanten
af arbejdsmarkedet og aktiviteter, der forbereder virksomhederne på at
modtage de ledige og de ledige til at indgå i en virksomhed. Det er et
krav, at private virksomheder deltager i forløbene.

Flere unge skal
gennemføre en
erhvervsuddannelse

Øge antallet af
voksne personer
med erhvervsuddannelser eller
videregående
uddannelser

Støtte til socialøkonomisk iværksætteri og til udvikling af socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål. Der gives
ikke støtte til oprettelse og etablering.
Erhvervsuddannelsesindsats primært for unge uddannelsessøgende
rettet mod uddannelsessystemet. Indsatsen skal få flere unge til at
gennemføre en erhvervsuddannelse og begrænse frafaldet. Alle projekter skal kunne vise konkrete resultater i form af personers gennemførelse af erhvervsuddannelser og/eller oprettelse af flere praktikpladser

118,6 mio. kr.

Indsats som primært retter sig mod at løfte uddannelsesniveauet
blandt de beskæftigede i SMV’er og udvikle og gennemføre nye videregående uddannelser begrundet i virksomhedsbehov indenfor regionens prioriterede brancher/klynger. Det er et krav, at uddannelserne er
erhvervskompetencegivende. Alle projekter skal kunne vise konkrete
resultater i form af personers gennemførelse af uddannelsesforløb.
Derudover kan der gives støtte til introduktionsforløb/sprogkurser til
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, der er trukket til Danmark for at
imødekomme virksomhedsbehov for kvalificeret arbejdskraft.

I programperioden 2014-2020 har Vækstforum således tre økonomiske rammer i forhold til Socialfonden og
tre økonomiske rammer i forhold til Regionalfonden. I programperioden 2007-2013 havde Vækstforum to
økonomiske rammer for Socialfonden og en for Regionalfonden. Det er muligt med EU-Kommissionens godkendelse at flytte midler mellem de økonomiske rammer, men som udgangspunkt er rammerne lagt fast. At
der er flere økonomiske rammer i den nye programperiode indebærer en øget målretning af, hvad det er for
typer af projekter, Vækstforum kan indstille til tilsagn. Endvidere bevirker det, at ansøgere skal udarbejde en
ansøgning pr. indsatsområde, som de vælger at indgive ansøgning til.
Ansøgningsskema og information til ansøgere
Primo august 2014 blev Erhvervsstyrelsens elektroniske ansøgningsskema tilgængeligt. Denne information
er tilgået de i alt ca.180 personer, der deltog i de tre informationsmøder, som vækstforumsekretariatet afholdt i Billund, Sønderborg og Svendborg ultimo juni 2014, ligesom nyheden er lagt på Vækstforums hjemmeside. Vækstforumsekretariatet har modtaget de første ansøgninger om støtte til ansøgningsfristen den 21.
august 2014.

Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
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13. Orientering om overblik over optaget på de videregående
uddannelser
Resumé
Vækstforumsekretariatet følger løbende udviklingen i optaget på de videregående uddannelser, hvilket afrapporteres årligt på Vækstforums møde i 3. kvartal.
Sagsfremstilling
De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 5% i antallet af unge, der
er blevet tilbudt optagelse i 2014 sammenlignet med 2013. Der er tale om en generel stigning hos de forskellige institutioner med undtagelse af de to professionshøjskoler, hvor der særligt har været fald på læreruddannelserne.
Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2014 sammenlignet med samme tidspunkt i 2012 og
2013. Siden den 30. juli 2014 har der endvidere været løbende optag på uddannelser med ledige pladser.
Derudover viser tidligere års erfaringer, at en vis andel af de optagne ansøgere springer fra den tilbudte studieplads i perioden mellem 30. juli og 1. oktober, hvor optagelsestallene opgøres på ny. Det endelige optag
af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.
Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2012-2014
Optag
2012

2013

2014

Procentvis
ændring
2013-14

Syddansk Universitet

4252

4560

4839

6,1

Aalborg Universitet Esbjerg

120

160

172

7,5

UC Lillebælt

2098

2054

1986

-3,3

UC Syddanmark

1748

1813

1789

-1,3

Erhvervsakademi Sydvest

501

515

613

19,0

Erhvervsakademi Kolding

374

464

640

37,9

Erhvervsakademi Lillebælt

1286

1323

1356

2,5

SIMAC

-

119

139

16,8

Fredericia Maskinmesterskole

-

67

99

47,8

Designskolen Kolding

59

62

72

16,1

Den Frie Lærerskole

51

71

64

-9,9

11208

11769

5,0

Uddannelsesinstitution

10489
I alt
Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2014

Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag, på ca. 6% sammenlignet med
2013. Der er dog stor forskel på fakultetsniveau. Optaget er steget med 9,2% på samfundsvidenskab,
13,3% på teknisk videnskab, 8,8% på Sundhedsvidenskab og 20,9% på naturvidenskab. Humaniora, der
sidste år oplevede en stor stigning, har i år et fald på 5,5%.
Aarhus Universitet havde til sammenligning stort set status quo, Københavns Universitet oplevede pga. en
neddimensionering af antallet af pladser på udvalgte uddannelser et minimalt fald, mens Aalborg Universitet
har oplevet en tilbagegang på 5% grundet adgangsbegrænsning på flere uddannelser end tidligere.
Alle uddannelsesinstitutioner på nær UC Lillebælt, UC Syddanmark og Den Frie Lærerskole har oplevet
fremgang i antallet af optagne studerende. Årsagen til nedgangen skyldes i høj grad mindre søgning og optag på læreruddannelsen, hvor adgangskravene blev skærpet betydeligt i 2012. Endvidere kan lærerkonflikten og Folkeskolereformen have haft betydning. UC Lillebælt udbyder læreruddannelsen i Odense og Jelling.
I Jelling er antallet af optagne faldet betragteligt med 38,9% sidste år og et yderligere fald på 6,9% i år i forhold til 2013, således at optaget nu er nede på 54 studerende.
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UC Syddanmark har haft et mindre fald i antallet af optagne på 1,6% hovedsageligt pga. af stort fald i optaget på læreruddannelsen og pædagoguddannelserne.
Alle erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en fremgang i antallet af optagne. Erhvervsakademi Kolding har haft 38% større optag end i 2013, mens Erhvervsakademi Sydvest har oplevet en stigning på 19% i
antallet af optagne. Der er, som det ses af bilaget, ofte stor forskel på, hvor mange ansøgere der er til de
enkelte uddannelser fra år til år. Endvidere er det værd at bemærke, at optaget på SIMAC og Fredericia
Maskinmesterskole er steget, bl.a. som følge af, at de har fået lov at øge optaget af studerende. Det er positivt ift. bl.a. offshoresektoren.
Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne.
Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan inden for forretningsområdet Bæredygtig Energi.
De naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på SDU har haft en fremgang på over 10% i antallet af
optagne. Desuden har en række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark som Science Region og er vigtig ift. på sigt at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.
I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser samt en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans ift. Science Region og
Vækstforums forretningsområder generelt.
Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Punkt 13 - Bilag 1 – oversigt over optag på de videregående uddannelser
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt. Desuden drøftedes konsekvenserne af regeringens udmelding om dimensionering, særligt i relation til den decentrale uddannelsesstruktur og uddannelsesefterslæbet i regionen samt mulige reaktioner på udmeldingen.

14. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer – udsigt for 3.
kvartal 2014
Resumé
Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne i regionen.
Sagsfremstilling
Vækstoptimismen i Region Syddanmark er vokset støt siden januar 2013, og mere end halvdelen af virksomhederne i Region Syddanmark (52 %) forventer højere omsætning i 3. kvartal 2014. Andelen af vækstoptimister ift. 2. kvartal var 49 %. Industrivirksomhederne har den største vækstoptimisme, men også detailhandlen, der har ventet længe på forbrugerne, er nu markant mere vækstoptimistiske og tror på en højere
omsætning. Det samme gælder anden service og i mindre grad bygge- og anlæg. De øvrige brancher har
kun oplevet mindre ændringer i forhold til målingen for 2. kvartal.
Joboptimismen går også i vejret, og andelen af virksomheder som tror på flere job, er på 18 måneder næsten blevet fordoblet fra 20 % til 36 %, og i alle brancher er andelen af virksomheder, der tror på flere job, nu
større end andelen, der tror på færre job. Industrien, detailhandlen, bilbranchen og anden service har den
største vækst i jobforventningerne siden målingen for 2. kvartal.
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Forventningerne til flere investeringer, bedre finansieringsmuligheder og større eksport udvikler sig også
positivt. Andelen af virksomheder, der forventer flere ordrer, daler en smule, men ligger fortsat på et højt
niveau.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, maj-juni 2014, 902 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Punkt 14 - Bilag 1 – Konjunkturer, 3. kvartal 2014
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

15. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
Resumé
Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på
Vækstforums møder. I perioden den 18. juni 2014 – 16. september 2014 har medierne bragt nedenstående
omtaler af Vækstforums aktiviteter.
Sagsfremstilling
Vækstforumsekretariatets kommunikationsindsats tager udgangspunkt i en kommunikationsplan, der bygger
på en fokuseret presseindsats i samarbejde med Region Syddanmarks kommunikationsafdeling, synliggørelse af syddanske styrker f.eks. via specifikke events, en særskilt hjemmeside for Vækstforum, et nyhedsbrev med Vækstforum som afsender, samt foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde.
Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på
Vækstforums møder. I perioden den 18. juni 2014 – 16. september 2014 har medierne bragt nedenstående
omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 44
Online: 21
TV-indslag: 1
Radio:
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 3
Bæredygtig energi: 6
Oplevelseserhverv: 28

Tværgående: 26
Grænseoverskridende samarbejde:
Vækst i yderområderne: 3

Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Punkt 15 - Bilag 1 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 18. juni 2014 – den 16.
september 2014.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
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16. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
Resumé
Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:
• De regionale erhvervsudviklingsmidler
• EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
• Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.
Sagsfremstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Samlet er der pt. i 2014 i alt 121,2 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 66,4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i
2014 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.
EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
Vækstforum har desuden 580 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020,
som blev godkendt i august 2014. Såfremt den foreliggende indstilling følges, er der forbrugt 2,1 mio. kr. af
disse midler. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på budgetrammer.
Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Såfremt de foreliggende indstillinger følges, er alle nuværende tilbageløbsmidler fra det gamle EUSocialfondsprogram 2007-13 pt. disponeret. Der er et mindre restbeløb fra det gamle EURegionalfondsprogram. Se tabel 4 i vedlagte bilag.
De hidtidige erfaringer viser, at de fleste projekter har uforbrugte midler ved projekternes afslutning, hvilket
giver tilbageløb af midler. Da en lang række syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015,
må der forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På det tidspunkt vil det i praksis ikke længere være
muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.
Pr. 7. september 2014 er der udbetalt 226,0 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 383,4 mio. kr. disponerede
midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 293,8 mio. kr. ud af de 376,2 mio. kr. disponerede midler.
Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af
EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i
2014 udbetales yderligere 55,0 mio. kr. fra Socialfonden for at opfylde N+2 kravet i Syddanmark. Såfremt
dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-socialfondsmidler, med
mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver. Imidlertid opgøres EU forbruget på
landsplan og det forventes, at N+2 bliver opfyldt på landsplan i 2014. Syddansk Vækstforum har i august
2014 opfyldt N+2 kravet for Regionalfonden for 2014.
Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Punkt 16 - Bilag 1 – Økonomioversigt - september 2014
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

DEL III – Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne
ansøgninger
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17. Orientering om formandskabets behandling af ansøgninger til
Vækstforums pulje til offentlig-privat innovation
Resume
I overensstemmelse med bemyndigelse har formandskabet skriftligt behandlet 1 ansøgning til Vækstforums
pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Nedenfor orienteres om puljen og formandskabets
beslutning.
Sagsfremstilling
Siden sidste møde er der indkommet to ansøgninger om tilbageløbsmidler i OPI-puljen.
Formandskabet har i skriftlig høring i juni 2014 taget stilling til den ene ansøgning ”Continuous Access Centrifuge System (CACS)” v. HC Smede ApS. Formandskabet besluttede at give ansøgningen ”Continuous
Access Centrifuge System (CACS)” tilsagn om et tilskud på 1.487.463,75 kr.
Den anden ansøgning (”Tangspærreforsøg på Bagenkop Strand”) er trukket tilbage, da projektet ikke opfyldte kriterierne for puljen.
Økonomi

Ramme
Tidligere bevilget inkl. tidligere tilbageløb
Tilbageløb fra Urox, Armaturopvarmet brugsvand og andre
afsluttede projekter
Bevilling – skriftlig høring juni 2014
Rest
Pulje bevilget til projekter – nedjusteret med restsummen

Økonomisk overblik
over OPI-puljen
27.945.495 kr.
27.945.495 kr.
1.513.593,38 kr.
1.487.463,75 kr.
27.974,48 kr.
27.917.520,24

Vækstforums formandskab har besluttet at indstille en ændring af bevillingssammensætningen for OPIpuljen til Erhvervsstyrelsen. Denne ændring tager højde for restsummen, og med bevillingen af projektet
”Continuous Access Centrifuge System (CACS)” er alle puljens midler til fordeling til projekter bevilget.
Der tages forbehold for, at der kan komme yderligere tilbageløb fra tidligere bevilgede projekter, der eventuelt ikke får brug for alle budgetterede midler eller ikke får godkendt alle udgifter.
Indstilling
Det indstilles,
•

At Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Punkt 17 – bilag 1 – Oversigt over bevilgede midler fra Vækstforums pulje til offentlig-privat innovation
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

18. Orientering om indkomne og behandlede ansøgninger
Resumé
Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som blev behandlet på Formandskabet den 8. september 2014
og ansøgninger, der skal behandles i Vækstforum den 25. juni 2014.
Sagsfremstilling
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På Vækstforums møde den 7. april 2014 besluttede Vækstforum at bemyndige Formandskabet til at indstille
projekter til bevilling fra Socialfonden og Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13,
samt indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.
Vækstforum træffer fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om regionale
erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr. samt ansøgninger, der udelukkende søger regionale erhvervsudviklingsmidler.
Behandling i Formandskabet
Siden det seneste møde i Vækstforum er der i alt indkommet 7 nye ansøgninger, hvoraf 2 alene skulle behandles i Formandskabet og 1 behandles både i Formandskabet og Vækstforum. Ansøgningerne har søgt
om restmidler fra Regional – og Socialfonden 2007-13 samt mindre beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Følgende 2 projekter er alene behandlet i Formandskabet:
- Tilllægsbevilling til AutoSyd: Projektet er en del af Vækstforums særlige indsats for produktion gennem automatisering. Vækstforum traf beslutning om at indstille projektet til 361.645 kr. fra de Regionale erhvervsudviklingsmidler samt 723.291 kr. fra Den Europæiske Regionalfond.
- Tillægsbevilling til SAFIR: Projektet er en del af Vækstforums særlige indsats for produktion gennem
automatisering. Vækstforum indstillede projektet til afslag.
Behandling i Vækstforum
Vækstforum skal behandle de 4 ansøgninger, som Formandskabet ikke har behandlet.
Derudover skal Vækstforum tage stilling til spørgsmålet om tildeling af regionale erhvervsudviklingsmidler i
én af de ansøgninger, som Formandskabet behandlede.
Projekt

Følgende projekt
behandles både i
Formandskabet
og i Vækstforum
Tillægsbevilling til
Fremtidsfabrikken
Sydfyn
Følgende projekter skal behandles af Vækstforum:
Tillægsbevilling til
International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark 20122015
International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark i 20162017
Den intelligente
container
Innovationsnetværket Lean Energy Cluster, INLEC

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet traf
beslutning om ansøgning om:

Vækstforum skal træffe
beslutning om
indstilling om:

Særlig indsats for
kompetenceudvikling

tilsagn

375.000 kr. fra Den
Europæiske Socialfond prioritet 2 (tilbageløbsmidler)

1.837.500 kr. fra de Regionale erhvervsudviklingsmidler

Oplevelseserhverv

Tilsagn

3.450.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler (tillægsbevilling).

Oplevelseserhverv

Tilsagn

17.250.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Bæredygtig energi energieffektivisering
Bæredygtig energi energieffektivisering

Afslag

280.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
5.500.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Tilsagn
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Det gælder for alle projekterne, at de er blevet vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om
projekterne lever op til formålet og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og
handlingsplan, hvor der stilles krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og
dermed indeholde et betydeligt erhvervspolitisk rationale.
Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
De indstillede beløb er maksimumbeløb.
Indstilling
Det indstilles,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Pkt. 18 - bilag 1 – Orientering om indkomne ansøgninger behandlet i Formandskabet
Pkt. 18 - bilag 2 – Oversigt over indstillede og ansøgte midler

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

19. Særlig indsats for kompetenceudvikling
Projektet ”Tillægsbevilling til Fremtidsfabrikken Sydfyn” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Socialfondsmidler: 375.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.837.500 kr.
Projektet
Fremtidsfabrikken Sydfyn er et sydfynsk projekt, der skal skabe bedre vækstbetingelser for kreative iværksættere. Projektet har tilbudt mere end 250 kreative
iværksættere at deltage i uddannelsesforløbet Boost Sydfyn med undervisning rettet mod både faglige kompetencer, mindset og individuel coaching. Derudover tilbyder projektet netværksaktiviteter, en mentorordning, samt uddannelse af kommunalt
ansatte, erhvervschefer og rådgivere med henblik på at understøtte samspillet med
de kreative iværksættere i området.
Målet med projektet er at skabe vækst og en forøgelse af andelen af kreative
iværksættere i de fire sydfynske kommuner Ærø, Langeland, Faaborg-Midtfyn og
Svendborg.
I denne ansøgning om tillægsbevilling søges der om tilskud til følgende aktiviteter:
• Workshops
• Netværksevents
• Matchmaking events
• Springboards
• Studietur
• Klyngeudviklende events

Ansøger og parter

Sekretariatet har vurderet de enkelte aktiviteter, og besluttet at aktiviteterne ”studietur” og ”klyngeudviklende events” ikke indstilles til støtte jf. konklusionen nedenfor.
Ansøger: Udvikling Fyn A/S, CVR-nr. 34206228
Kommuner (medfinansierer projektet, sender medarbejdere på kompetenceudvikling)
1. Svendborg Kommune, CVR-nr. 29189730
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Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Tid og pris
Yderområdeprocent

Konklusion

2. Faaborg-Midtfyn Kommune, CVR-nr. 29188645
3. Langeland Kommune, CVR-nr. 29188955
4. Ærø Kommune, CVR-nr. 28856075
Uddannelsesinstitutioner
5. Svendborg Erhvervsskole, CVR-nr. 25887636 (sender medarbejdere på kompetenceudvikling, skal videreføre uddannelsestilbud)
Erhvervsrådgivning (sender medarbejdere på kompetenceudvikling)
6. Svendborg Erhvervskontor, CVR-nr. 29189730
7. Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd, CVR-nr. 30232747
8. Turist- og erhvervsforeningen Langeland, CVR-nr. 26409640
9. Ærø Turist- og erhvervsforening, CVR-nr. 30930932
10. Erhvervskontakten Odense, CVR-nr. 35209115
11. Væksthus Syddanmark, CVR-nr. 30089448 (videnspartner, bidrager til entreprenørernes uddannelsesforløb)
Kreative iværksættere (deltager i uddannelsesforløb og netværksaktiviteter): 259
kreative iværksættere har benyttet et af de tre Boost Sydfyn uddannelsesforløb
Samlet budget: kr. 2.950.000
Socialfondsmidler: kr. 375.000
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 1.837.500
Egen finansiering i alt: kr. 737.500
Ja
Delvist
Projektet er en tillægsansøgning til et eksisterende projekt. Ansøgningen er derfor
ikke blevet selvstændigt effektvurderet.
Ansøger angiver, at aktiviteterne i tillægsbevillingen vil sikre, at de gode resultater
fra det første hold, Boost 1.0. kan sikres for de næste hold, da det forventes, at
netværksaktiviteterne bidrager til at fremme virksomhedernes vækstvilkår. Derfor
forventer projektet i 2014 en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning på 25 % hos de
deltagende virksomheder og en samlet omsætningsstigning på 16 mio. kr.
Sekretariatet vurderer, at de angivne effekter er realistiske på baggrund af de hidtidige solide resultater. Det vurderes desuden, at aktiviteterne vedr. workshops, netværksevents, matchmaking og springboards vil understøtte effektskabelsen ved at
fastholde det høje aktivitetsniveau i projektet i en overgangsperiode.
Score i effektmodellen (1-5):
Yderområdeprocenten 100 %
Projektets målgruppe er kreative iværksættere i de sydfynske yderområder. Hele
projektets effekt vurderes derfor at komme yderområderne til gavn.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet kan dokumentere betydelige effekter af den hidtidige indsats
blandt de deltagende virksomheder.
• Det vurderes, at aktiviteterne vedr. workshops, netværksevents, matchmaking og springboards vil være en styrkelse af de eksisterende aktiviteter i
projektet og dermed understøtte effektskabelsen ved at fastholde det høje
aktivitetsniveau i projektet i en overgangsperiode.
• Formålet bag de klyngeudviklede aktiviteter bør være indeholdt i forprojektet ”Fremtidsfabrikken 2.0.”, som tidligere har fået tilskud fra Vækstforums
pulje til projektudvikling i yderområderne. Det foreslås derfor at give afslag
om tilskud til denne aktivitet.
• Effektskabelsen hos de deltagende virksomheder fra aktiviteten ”Studieture”
vurderes at være begrænset. Det foreslås derfor at give afslag om tilskud til
denne aktivitet.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:
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at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager en tillægsbevilling
fra Den Europæiske Socialfond prioritet 2 (tilbageløbsmidler) på 375.000 kr. til fase 1
(1.7.2014 – 31.12.2014) – tillægsbevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Vækstforum tager til orientering, at Formandskabet indstiller til regionsrådet, at projektet modtager en tillægsbevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014
på 187.500 kr. til fase 1 (1.7.2014 – 31.12.2014) – bevillingen kan maksimalt udgøre 25
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at begge indstillinger til fase I er betinget af, at Vækstforum får rådighed over de fornødne tilbageløbsmidler fra Den Europæiske Socialfonds prioritet 2,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 1.650.000 kr. til fase 2 (1.1.2015 – 30.6.2015) –
bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de hidtil gældende strukturfondsvilkår herunder statsstøttevilkår
for projektet fastholdes både for fase 1 og fase 2.

Bilag
Punkt 19 – bilag 1: indstillingsskema vedr. ”Tillægsbevilling til Fremtidsfabrikken Sydfyn”

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

20. Forretningsområde: Oplevelseserhverv
20 A: Projektet ”Tillægsbevilling til International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark 20122015” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.450.000 kr.
Projektet
Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars) ansøger om
en tillægsbevilling. Merbevillingen skal bruges af markedsføringskonsortier, som
består af private og offentlige turismeaktører i Syddanmark, som i fællesskab gennemfører internationale markedsføringskampagner på nærmarkederne, rettet mod
målgruppen ”Sjov, Leg og Læring”, der omfatter voksne, der rejser med børn. Formålet er at tiltrække flere udenlandske turister til Syddanmark og øge turisternes
døgnforbrug.
Tildeling af midler fra Fomars sker efter en række fastlagte kriterier, bl.a. skal der
være tale om international markedsføring af ferieturismen i Syddanmark primært i
vores nabolande Tyskland, Holland, Sverige og Norge, kampagnen skal være på
min. 500.000 kr. pr. marked, og der skal være tale om mindst tre partnere/medlemmer bag ansøgningen.

Ansøger og parter

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?

Projektet falder inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv, turisme.
International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark
Ansøger og partner i projektet er foreningen Fomars. Derudover har Fomars 18
medlemmer samt et tæt samarbejde med de fem syddanske destinationer og 29
turismevirksomheder om de konkrete kampagners gennemførelse, herunder turoperatører som Stena Line Sverige, Color Line Norge og TUI Holland.
Samlet budget: 11.500.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 3.450.000. kr.
Egen finansiering i alt: 8.050.000 kr.
Der søges ikke mål 2 støtte.
Delvist
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Forventet effekt

Tid og pris
Yderområdeprocent

Konklusion

Score i effektmodellen (1-5): 1,8
Ansøger har valgt indikatorerne vækst i antal overnatninger, vækst i døgnforbrug og
vækst i antal årsværk. Tillægsbevillingen forventes at levere samme effekt pr. investeret mio. i markedsføring som den oprindelige bevilling til børnefamiliemarkedsføring. Der er dokumenteret en positiv vækst som følge af de Fomars støttede markedsføringsaktiviteter, der er forløbet i 2013.
Der er fremadrettet forventning om en betydelig effekt på antal påvirkede overnatninger, vækst i turisternes døgnforbrug og øget beskæftigelse. De forventede effekter er i tråd med VisitDenmarks erfaringer med effektmåling af 58 markedsføringskampagner, og vurderes at være velbegrundede.
Den blivende effekt afhænger af et fortsat forhøjet niveau i markedsføringskampagnerne, idet effekten af gennemførte kampagner antageligt vil aftage med tiden.
Score i effektmodellen (1-5): 1,125
Effekterne vil vise sig i projektperioden og umiddelfart derefter.
Yderområdeprocenten 14 %
Projektet har ikke aktiviteter særligt målrettet yderområderne, og vurderes derfor
ikke at få særlig effekt dér ud over en gennemsnitsbetragtning.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
- Fomars repræsenterer en unik og dokumenteret effektfuld model for tæt
offentligt-privat samarbejde om international markedsføring med erhvervet i
spidsen. En samarbejdsmodel, der har haft og forventes at få en betydelig
effekt på Vækstforums målsætninger på forretningsområdet om at tiltrække
flere turister med afledt øget omsætning og flere beskæftigede til følge.
-

Tillægsbevillingen vil muliggøre, at Fomars kan gennemføre
markedsføringsaktiviteter i 2015 svarende til niveauet i 2014 og altså
fastholde den intensive bearbejdning af Region Syddanmarks internationale
nærmarkeder med 70 pct. medfinansiering fra private og kommunale parter

-

Fomars godtgør, at der er begrundet forventning om en efterspørgsel fra
foreningens medlemmer, Syddanmarks destinationer og turismeerhvervet
svarende til det ansøgte beløb.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:







at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 3.450.000 kr. fra budgettet i 2014 til kampagner til gennemførsel i
2015. Denne del af bevillingen kan maksimalt udgøre 30 % af de støtteberettigede udgifter,
at der, pga. projektets indhold af både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter, er tilknyttet
en række supplerende vilkår, der skal sikre, at bevillingen udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil efterfølgende blive indsat i bevillingstilsagnet,
at Fomars i sin afrapportering til vækstforumsekretariatet forpligter sig til at redegøre for de læringer og erfaringer, der oparbejdes i de enkelte kampagneprojekter i forhold til de bearbejdede
markeder og målgrupper, samt formidler disse eksternt bl.a. via Fomars hjemmeside, således at
disse kan komme en bredere offentlighed til gode,
at vilkårene i tilsagnsskrivelse fra 4. januar 2012 og senere ændringer er gældende for tillægsbevillingen.

Bilag
Punkt 20A – bilag 1: indstillingsskema vedr. ”Tillægsbevilling til International markedsføring af ferieturismen i
Syddanmark 2012-2015”
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
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20 B: Projektet ”International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark i 2016-2017” er placeret i
kategori A og indstilles til tilsagn.
Projektet ” International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark i 2016-2017” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 17.250.000 kr.
Projektet
Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars) ansøger om
nye midler. De nye midler skal bruges af markedsføringskonsortier, som består af
private og offentlige turismeaktører i Syddanmark, som i fællesskab gennemfører
internationale markedsføringskampagner på nærmarkederne, rettet mod målgrupperne ”Sjov, Leg og Læring”, der omfatter voksne, der rejser med børn, og ”Det
gode liv”, der omfatter voksne, der rejser uden børn. Formålet er at tiltrække flere
udenlandske turister til Syddanmark og øge turisternes døgnforbrug.
Tildeling af midler fra Fomars sker efter en række fastlagte kriterier, bl.a. skal der
være tale om international markedsføring af ferieturismen i Syddanmark primært i
vores nabolande Tyskland, Holland, Sverige og Norge, kampagnen skal være på
min. 500.000 kr. pr. marked, og der skal være tale om mindst tre partnere/medlemmer bag ansøgningen.
Projektet falder inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv, turisme.

Ansøger og parter

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Med Fomars ansøgning om en bevilling på 36 mio. kr. for aktiviteter i årene 2016 til
2018 er der tale om en stor indsats, der sammen med tillægsbevillingen på 3,45
mio. kr., reserverer mange regionale støttemidler.
Hertil kommer, at der med Regeringens vækstplan for dansk turisme aktuelt pågår
en omorganisering af turismen, hvis udfald har betydning for Fomars potentielle
virke som markedsføringsaktør i partnerskaberne for hhv. Vestkysten og Østersøen.
Omorganiseringen giver mulighed for, at Fomars-modellen udbredes til de nye partnerskaber. Med henvisning til Vækstforums beslutning i april 2014 om, at der er
opbakning til satsningen på Fomars som international markedsføringsaktør, er det
sekretariatets vurdering, at det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge den fremtidige
støtte til Fomars efter de nye muligheder, i det omfang de viser sig realiseret.
Endelig baseres projektets forventede effektskabelse på målinger fra et enkelt kampagneår, hvilket med fordel kan understøttes med erfaringerne fra kampagneaktiviteter i 2014 og 2015, inden der bevilges yderligere midler til Fomars.
Ovenstående lægges til grund for, at projektets ansøgning opdeles i to så denne
første ansøgning dækker projektperioden 1. januar 2016 til 31. december 2017. For
denne periode indstilles projektet til en bevilling på 17.250.000 kr. (regionale udviklingsmidler). Det er ca. 8,6 mio. kr. pr. år inkl. midler til administration.
Fomars kan herpå søge om nye midler til den periode, der følger fra 1. januar 2018.
Den anden ansøgning skal indgives til ansøgningsfristen ca. december 2016, og
behandles på Vækstforums første møde i 2017.
International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark
Ansøger og partner i projektet er foreningen Fomars. Derudover har Fomars 18
medlemmer samt et tæt samarbejde med de fem syddanske destinationer og 29
turismevirksomheder om de konkrete kampagners gennemførelse, herunder turoperatører som Stena Line Sverige, Color Line Norge og TUI Holland.
Samlet budget: 56.000.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 17.250.000. kr.
Egen finansiering i alt: 38.750.000 kr.
Der søges ikke mål 2 støtte.
Delvist
Score i effektmodellen (1-5): 3,1
Ansøger har valgt indikatorerne vækst i antal overnatninger, vækst i døgnforbrug og
vækst i antal årsværk. Der er samme forventet effekt pr. investeret mio. i markeds25

føring som i de tidligere Fomars-projekter. Der er dokumenteret en positiv vækst
som følge af de Fomars støttede markedsføringsaktiviteter, der er forløbet i 2013.

Tid og pris
Yderområdeprocent

Konklusion

Der er fremadrettet forventning om en betydelig effekt på antal påvirkede overnatninger, vækst i turisternes døgnforbrug og øget beskæftigelse. De forventede effekter er i tråd med VisitDenmarks erfaringer med effektmåling af 58 markedsføringskampagner, og vurderes dermed at være velbegrundede.
Den blivende effekt afhænger af et fortsat forhøjet niveau i markedsføringskampagnerne, idet effekten af gennemførte kampagner antageligt vil aftage med tiden.
Score i effektmodellen (1-5): 2,25
Effekterne vil vise sig i projektperioden og umiddelfart derefter.
Yderområdeprocenten 14 %
Projektet har ikke aktiviteter særligt målrettet yderområderne, og vurderes derfor
ikke at få særlig effekt dér ud over en gennemsnitsbetragtning.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
- Fomars repræsenterer en unik og dokumenteret effektfuld model for tæt
offentligt-privat samarbejde om international markedsføring med erhvervet i
spidsen. En samarbejdsmodel, der har haft og forventes at få en betydelig
effekt på Vækstforums målsætninger på forretningsområdet om at tiltrække
flere turister med afledt øget omsætning og flere beskæftigede til følge.
- Fomars oplyser, at der er begrundet forventning om en efterspørgsel fra
foreningens medlemmer, Syddanmarks destinationer og turismeerhvervet
svarende til det ansøgte beløb.
- Bevillingen vil muliggøre, at Fomars kan støtte markedsføringsaktiviteter i
2016 og 2017 i overensstemmelse med den forventede efterspørgsel og
altså fastholde den intensive bearbejdning af Region Syddanmarks
internationale nærmarkeder.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:







at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler fra budgettet i 2014 på maksimalt 17.250.000 kr.
at 16.500.000 kr. er øremærket til tilskud til konkrete kampagner (projekter) til gennemførsel i
2016 og 2017. Denne del af bevillingen kan maksimalt udgøre 30% af de støtteberettigede udgifter i de pågældende projekter,
at 750.000 kr. er øremærket til administration og projektkoordinering i 2016 - 2017. Denne del af
bevillingen kan maksimalt udgøre 75% af de støtteberettigede udgifter,
at der, pga. projektets indhold af både kommercielle og ikke-kommercielle aktiviteter, er tilknyttet
en række supplerende vilkår, der skal sikre, at bevillingen udelukkende anvendes til projektets ikke-kommercielle aktiviteter. De supplerende vilkår vil efterfølgende blive indsat i bevillingstilsagnet,
at Fomars i sin afrapportering til vækstforumsekretariatet forpligter sig til at redegøre for de læringer og erfaringer, der oparbejdes i de enkelte kampagneprojekter i forhold til de bearbejdede
markeder og målgrupper, samt formidle disse eksternt bl.a. via Fomars hjemmeside, således at
disse kan komme en bredere offentlighed til gode.

Bilag
Punkt 20B – bilag 1: indstillingsskema vedr. ”International markedsføring af ferieturismen i Syddanmark i
2016-2017”

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
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21. Forretningsområde: Bæredygtig energi – energieffektivisering
21 A: Projektet ”Den Intelligente Container” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
C: Afslag
Indstilling
Projektet
Meldgaard Miljø A/S søger om 280.000 kr. i støtte til ’Den Intelligente Container’.
Formålet er at effektivisere indsamlingen af erhvervsaffald ved implementering af en
sensor i containeren, som sørger for automatisk besked, når en container er fuld.
Løsningen vil effektivisere kørsel og give en bedre service til kunderne.
Ansøger forventer, at Den Intelligente Container vil bidrage med øget omsætning,
reduceret brændstofforbrug og mere tilfredse kunder.
Projektet er en del af det statslige program ”Grøn Omstilling – Grønne Forretningsmodeller”, som skal understøtte øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige
løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser. Vækstforum besluttede på sit møde
den 25. juni 2013 at indgå aftale med staten om at deltage i programmet. Grøn Omstillingsfonds sekretariats samlede vurdering er, at projektet skal indstilles til afslag.
Det er sekretariatets vurdering, at gennemførelse af Den Intelligente Container vil
kunne skabe en mindre, positiv effekt for Meldgaard Miljø A/S, men at den udviklede forretningsmodel ikke i tilstrækkelig grad er gennemarbejdet og i for høj grad
baseret på estimater. Det er sekretariatets samlede vurdering, at der er betydelig
usikkerhed om effekterne af projektet.
Ansøger og parter

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Ansøger: Meldgaard Miljø A/S
Desuden deltager Teknologisk Institut, 3 testvirksomheder og leverandører af containere og chip.
Samlet budget: kr. 560.000
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 0
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 280.000
Egen finansiering i alt: kr. 280.000
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5):
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Nye varer og tjenesteydelsers andel af den samlede omsætning [2.5.1.]
2. Vækst i private innovationsudgifter i procent af regionen BNP [2.4.3.]
3. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative [2.5.2.]
Der er tale om omstilling af en eksisterende ydelse til et grønnere alternativ. Den
Intelligente Container skal fastholde nuværende kunder samt tiltrække nye kunder
og samlet bidrage til større omsætning og mindre kørsel/brændstofforbrug.
Ansøger forventer, at Den Intelligente Container vil bidrage med følgende omsætning:
• I projektperiode: 2014: 110.780 kr., 2015: 639.100 kr.
• Indenfor 3 år efter projektperioden: ca. 3 mio. kr.
Heraf forventes ca. halvdelen at være en stigning i omsætningen som følge af den
nye teknologi.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, at Den Intelligente Container har potentiale til at kunne styr27

Tid og pris

ke Meldgaard Miljø A/S’ konkurrenceevne. Sekretariatet vurderer dog samlet set, at
forretningsplanen i for høj grad er baseret på estimater og antagelser, og at der
dermed er væsentlig usikkerhed om, hvorvidt projektet vil medføre de angivne effekter.
Score i effektmodellen (1-5):

Yderområdeprocent

Ej relevant

Konklusion

Projektet indstilles til afslag fordi:
Det er vurderingen, at den udviklede forretningsmodel ikke i tilstrækkelig grad er
gennemarbejdet og i for høj grad baseret på estimater. Derfor er der betydelig usikkerhed om effektskabelsen.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
At ansøgningen indstilles til afslag, herunder,
- at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at ansøgningen ikke bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, da ansøger ikke i tilstrækkeligt omfang har redegjort for forudsætningerne og
dermed er der betydelig usikkerhed om, hvorvidt projektet vil opnå de angivne effekter.
Bilag
Punkt 21A – bilag 1: indstillingsskema vedr. ”Den Intelligente Container”

Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
21 B: Projektet ”Innovationsnetværket Lean Energy Cluster, INLEC” er placeret i kategori A og indstilles til
tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.500.000,00 kr.
Projektet
Lean Energy Cluster har i samarbejde med en række nationale partnere fået bevilget 14 mio. kr. fra Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) til etablering og drift af
et nationalt innovationsnetværk for energieffektivitet og intelligente energisystemer
(INLEC).
Lean Energy Cluster (LEC) har således opnået status som nationalt innovationsnetværk. LEC er i maj 2014 fusioneret med Copenhagen Cleantech Cluster til CLEAN
og har dermed også opnået status som guldklynge. Copenhagen Cleantech Cluster
har fået bevilget 12 mio.kr. fra FI til Innovationsnetværket for Miljøteknologi.
Formålet med INLEC er at understøtte virksomhedernes innovation, vidensopbygning og eksport, hvilket vil bidrage til at udmønte branchens store vækst- og eksportpotentiale.
Clean og innovationsnetværkets partnere søger Region Syddanmark om medfinansiering til gennemførelse af aktiviteterne, der er beskrevet som en del af innovationsnetværket.
INLEC vil igangsætte en række aktiviteter, som skal styrke branchen:
• Aktivitet 1: Etablering af innovationsplatforme, som ledes af førende forskere/specialister indenfor de respektive fagområder.
•

Aktivitet 2: Internationaliseringsaktiviteter, herunder hjemtagning af viden og
formulering samt deltagelse i internationale innovationsprojekter

•

Aktivitet 3: Innovationsprojekter. Der etableres en pulje, hvor netværkets
virksomheder kan søge støtte til innovationsprojekter.

•

Aktivitet 4: Facilitering, koordinering og kommunikation

Det er sekretariatets vurdering, at aktiviteterne i INLEC vil bidrage til at styrke og
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Ansøger og parter

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

udbygge Region Syddanmarks position inden for forretningsområdet Energieffektivisering. Virksomhederne i branchen får nye attraktive muligheder via aktiviteterne i
innovationsnetværket, og vurderingen er, at det vil styrke eksporten, innovationen
og væksten i branchen. Særligt Region Syddanmark vil få gavn af innovationsnetværket, da en stor andel af de involverede virksomheder er beliggende i Region
Syddanmark.
Ansøger: Clean (tidligere Lean Energy Cluster)
Partnere: Danmarks Tekniske Universitet, Delta, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet,
Derudover deltager 220 private virksomheder og organisationer, hvoraf ca. halvdelen er fra Region Syddanmark. Liste over deltagende virksomheder og organisationer er vedlagt som bilag.
Samlet budget: kr. 35.500.000
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 0
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 5.500.000,00
Styrelsen for Forskning og Innovation og anden off. finansiering: kr. 14.000.000
Egen finansiering i alt: kr. 16.000.000,00
Ej relevant
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 2,7
Ansøger har valgt indikatorerne:
4. Vækst i andel eksporterende virksomheder. (2.5.4)
5. Vækst i forskning og udviklingsårsværk i erhvervslivet (2.4.2)
6. Vækst i andel virksomheder, som angiver at være produkt- og procesinnovative (2.5.2)
Effekter godkendt af FI:
Innovationsnetværket har af FI fået godkendt følgende forventede konkrete effekter
efter 1 år:
• 5 videndelingsarrangementer og 4 kursusforløb er afholdt
• 3 analyser er udarbejdet
• 1 eksportpartnerskab er etableret
• Samarbejde med 1 udenlandsk klynge er etableret
• 4 innovationsprojekter igangsat i INLEC’s pulje til innovationsprojekter
• 4 Horizon-2020 projektideer er modnet
• 6 nye samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner er etableret
• ’Guldgraver-gruppe’ er etableret
• Administration og afrapportering er gennemført

Tid og pris
Yderområdeprocent
Konklusion

De anførte effekter er alene efter 1. år. Effekterne de efterfølgende år er på nuværende tidspunkt ikke kvantificeret. Da en stor andel af de deltagende virksomheder
er hjemmehørende i Syddanmark, er det forventningen, at en tilsvarende andel af
de ovennævnte effekter vil ske i Syddanmark.
Syddansk Vækstforums støtte til INLEC vil understøtte ovennævnte effekter og
sikre, at der bliver skabt resultater, som på længere sigt vil være til gavn for virksomheder i regionen.
Score i effektmodellen (1-5):
Samlet effektscore: 2,5, tid og pris: 1,5
Ej relevant
Projektet indstilles til tilsagn fordi:
Det er vurderingen, at det nationale innovationsnetværk vil være et væsentligt bidrag til forretningsområdet Energieffektivisering, der er forankret i Syddanmark, og
at netværkets aktiviteter vil bidrage til skabelse af vækst i de syddanske virksomheder indenfor branchen. Desuden er det overensstemmende med Vækstforums
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Handlingsplan og forventningen om, at Lean Energy Cluster skulle opnå status som
nationalt innovationsnetværk.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:








at Vækstforum beslutter, at projektet bevilges støtte på 5.500.000,00 kr. fra rammen til
medfinansiering af innovationsnetværk – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,50 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden,
at det forudsættes, at bevillingen skal anvendes til medfinansiering af Innovationsnetværk for Energieffektivitet og Intelligente energisystemer 2014-2018, støttet af Styrelsen
for Forskning og Innovation, og at de regler og retningslinjer, der gælder for tilskuddet i
sin helhed, også er gældende for bevillingen fra Syddanmark,
at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette
indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med
vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag
Punkt 21B – bilag 1: indstillingsskema vedr. ”Innovationsnetværket Lean Energy Cluster, INLEC”
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.

22. Meddelelser
Dorthe Kusk orienterede om projektet Holmegaard Kursus- og Træningscenter.
Birthe Friis Mortensen orienterede om, at der har været positiv omtale af STARS-projektet.

23. Eventuelt
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