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Forskning og udvikling
EUDP
Der skal fortsat fremadrettet prioriteres midler til forskning, udvikling og
demonstration på klima- og energiområdet som det energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP)
Green Lab
Etablering af testfaciliteter for klimateknologier (Green Lab dk), hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye klimateknologier iunder realistiske
omstændigheder i stor skala.
Miljøteknologi
Der afsættes midler til forskning i miljøeffektive teknologier. Beløbsrammen kan evt. hæves ved forhandlinger i 2010.
Grøn transport
Der afsættes midler til forskning i transportsystemer og reduktion af CO2
fra transportsektoren, herunder det maritime område.
GUDP
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram herunder forskning og innovation inden for økologi.
Strategisk forskningscenter – Stamceller
Et nyt center for stamcelleforskning skal etableres i samarbejde mellem offentlige og private parter. Centret skal etableres som et konsortie med medfinansiering fra private parter.
Styrket samspil mellem videninstitutioner og virksomheder
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Flere midler til at udvide ordningen med innovationskonsortier, som f.eks.
kan fremme innovation i den offentlige sektor.
Flere midler til at styrke GTS-institutternes forsknings- og udviklingsaktiviteter, herunder videnhjemtagning fra udlandet
Videreførelse af proof of concept ordningen til offentlige forskningsinstitutioner, herunder sygehusene.
Strategi for internationalisering af forskning og innovation
Forligsparterne skal mødes i 2010 for at drøfte behovet og retningen for en
sammenhængende strategi for inernationalisering af forskning og innovation.

Innovation og iværksætteri
Ny fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse (760 mio. kr.)
Fonden skal have et klart erhvervsmæssigt sigte og hermed bygge videre på
projekter og initiativer fra ABT-fonden og fra ”det grønne område”.
Midlerne skal anvendes til markedsmodning og kommercialisering af nye
grønne løsninger samt af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger.
Med etableringen af fonden nedlægges programmet for brugerdreven innovation, idet fonden kan yde støtte til at videreformidle resultater og af brugerdrevne innovationsmetoder primært inden for de to prioriterede områder.
Midler kan endvidere anvendes til omstilling i hårdt ramte områder, hvor
det forudsættes, at der ydes regional medfinansiering.
OPS
Via Udbudsporten etableres bedre viden om de forskelliege måder, som
OPS kan udformes på.
Væksthuse
Midler til at videreføre og forstærke indsatsen i væksthusene
Styrket idéudvikling i uddannelserne
Den nuværende statslige indsats samles hos én aktør – Fonden for Entreprenørskab. Fonden får det samlede ansvar for at drive udviklingen på alle
niveauer i uddannelsessystemet.

Flere unge i uddannelse og job

Side 2

Det bemærkes, at en væsentlig del af indsatsen skal gennemføres i kommunerne, så den konkrete model for opfølgning og indsats skal aftales endeligt
med KL.
Indsatserne vedrører følgende områder:
- datafangst/statistikdel
- nyt redskab vurdering af den unges uddannelsesparathed (jf.
matchgrupper)
- uddannelsesplan
- større differentiering i erhvervsuddannelserne
- større rolle for produktionsskolerne
- flere praktikpladser
Herudover er der indgået en flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, hvor der sikres midler til kvalitetsudvikling samt til at reducere frafald/styrke fastholdelsen.

De videregående uddannelser
Aftaleparterne har drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre
den regionale uddannelsesdækning og er enige om, at det i de kommende
udviklingskontrakter skal indgå, at hver professionshøjskole i 2010 skal
fremlægge en strategi for, hvorledes institutionen vil leve op til denne forpligtelse.
Der er i øvrigt afsat midler et kvalitettsløft for professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier.
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