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Forord
Vækstforum Sjælland er nu midtvejs i erhvervsudviklings-
strategien for 2007-2010. I løbet af de første to år er mere 
end 100 initiativer sat i gang, og der er bevilget ca. 300 mio. 
kr. til aktiviteter. Vækstforum takker for det gode regionale 
samarbejde i 2008. 

Vækstforums arbejde er baseret på samarbejde. Det kan  
være samarbejde med kommuner, viden- og uddannelses- 
institutioner, virksomheder, erhvervscentre eller organisa-
tioner, eller det kan være en kombination. 
 
Vækstforum har indgået flerårige kontrakter med væsentlige 
aktører inden for forskning, turisme og erhvervsudvikling. 
Det betyder, at erhvervslivet i regionen har fået lettet deres 
adgang til ekspertise og netværk. Kontrakterne blev indgået 
første gang i 2007, så den indledende fase er overstået.  
Næste fase er at sætte yderligere tryk på kedlerne i 2009. 

Der vil i 2009 fortsat være mulighed for at starte mindre  
samarbejdsprojekter. På den måde sikres mangfoldigheden  
i den samlede indsats. 

Vækstforum vil give de mange projekter og initiativer, der er 
sat i søen, tid og rum til at virke, men vil samtidig forstærke 
indsatsen på felter, hvor der er behov for det. 

På de følgende sider præsenteres Vækstforum Sjællands 
handlingsplan for 2009. Planen holder fast på væsentlige ind-
satsområder i erhvervsudviklingsstrategien. Desuden lægger 
den op til fire idéindkaldelser i 2009. Vækstforum vil invitere 
alle parter til at være med i idéindkaldelserne og i samarbej-
det om indsatsen for vækst. 

God læselyst! 

Kristian Ebbensgaard
Formand for Vækstforum Sjælland
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Vækstforum Sjællands 10-punktsplan for 2009
1. Region Sjælland satser på vedvarende energi 
Vækstforum ønsker, at regionens potentiale inden for energi- og miljøteknik udnyttes 
fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle regionens aktører kommer i spil, så der udvikles 
nye aktiviteter. Det er vækstforums ambition, at regionen udvikler en national fører-
position inden for energi- og miljøteknologi frem til 2015.

2. Bæredygtigt intelligent byggeri 
Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri i regionen. Vækstforum  
ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter og anvendes nye samarbejdsformer 
mellem virksomhederne, offentlige aktører og vidensinstitutioner.

�. Danmarks førende helårsdestination 
Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter og -koncepter, event- 
turisme, erhvervsturisme og unikke oplevelser i 2009. Vækstforum ønsker, at  
regionen i fremtiden skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter og 
aktiviteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med erhvervsturisme.

�. Værdiskabelse 
Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser for 
at opnå værditilvækst. Vækstforum vil fokusere på metoder til at løfte virksomheder 
højere op i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderudvikling og styr-
ket fokus på kommercialisering og afsætning. 

5. Videninstitutionerne – også en del af erhvervslivet 
Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de bedste betingelser 
for at få tilført og udnyttet viden. Vækstforum ønsker at regionens virksomheder er 
i stand til at supplere deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og 
udnyttelse af nationale og internationale ordninger.

6. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere  
     og flere unge med uddannelse 
Vækstforum vil medvirke til at hæve kompetenceniveauet hos ledelse og medarbej-
dere i regionens virksomheder. Vækstforum vil sætte fokus på initiativer, der styrker 
ledelsen af virksomheder i forhold til innovation og vækst. Vækstforum vil understøtte 
initiativer, der sikrer, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, og at flere 
skal færdiggøre en videregående uddannelse.

7. Den sunde region 
Vækstforum ønsker at styrke sammenhængen mellem sundhed, wellness, fødevare-
udvikling og oplevelser. Det skal ske i samarbejde mellem offentlige og private parter. 
Vækstforum vil også støtte nye måder at udvikle velfærdsydelser i samarbejde mel-
lem offentlig viden og service og private virksomheder.

8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling 
Vækstforum vil medvirke til at skabe gode rammer for at drive erhverv i kommunerne. 
Det betyder blandt andet, at der skal være attraktive rammer for eksisterende virk-
somheder og deres medarbejdere, og at kommunerne skal kunne tiltrække ny arbejds-
kraft og nye virksomheder.

9. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen 
Vækstforum ønsker at udnytte de muligheder der følger af, at regionen bliver centrum 
i Femern Bælt-regionen. Vækstforum vil arbejde for en forbedret infrastruktur, styrket  
transport- og logistikbranche samt fuld udnyttelse af etableringen af den kommende 
faste Femern Bælt-forbindelse.

10. Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv 
Vækstforum vil understøtte udviklingen af regionens traditionelle erhverv, herunder 
bygge og anlæg, plastindustri, metalindustri, andre fremstillingserhverv, transport og 
logistik, detailbranchen og de primære erhverv, herunder landbrug, skovbrug og fiskeri. 
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Vækstforum Sjællands idéindkaldelser i 2009

Samarbejde med andre regioner.  
 (offentliggøres 17. december 2008) 
Bedre udnyttelse af hele regionens vækstpotentiale.  
 (offentliggøres 11. marts 2009) 
Initiativer til fremme af arbejdskraftbesparende 
teknologier. 
 (offentliggøres 19. maj 2009) 
Øget værdiskabelse i regionens erhvervsliv.  
 (offentliggøres 2. september 2009) 

Ideindkaldelserne beskrives i handlingsplanens  
afslutningskapitel og vil fremgå af vækstforums 
hjemmeside www.vfsj.dk. 

Indledning
Vækstforum Sjællands handlingsplan for 2009 er en del af 
Vækstforums fireårige erhvervsudviklingsstrategi for 2007-
2010. Strategien har den overordnede vision: 

Vækst gennem nytænkning og samarbejde 

Den vision kan kun lykkes gennem samarbejde med en lang 
række aktører i og uden for regionen. Det har foreløbigt ført 
til over 100 enkeltaktiviteter. 

Vækstforum ønsker at fortsætte de initiativer, der er sat i 
gang, og ønsker at følge op på resultaterne. Derfor bygger 
handlingsplanen for 2009 videre på de indsatser, der er star-
tet i 2008, ligesom den flere steder lægger op til at forstærke 
indsatsen yderligere. 

Vækstforum Sjællands Handlingsplan 2009 hviler på en 
række forudsætninger: 
• Fortsat fokus på den overordnede strategi 
• Fastholde væsentlige indsatsområder fra de foregående år 
• Initiativerne skal føres i mål 
• Effektive samarbejder baseret på flerårige kontrakter  
 og platforme 
• Tæt sammenhæng med initiativerne i partnerskabsaftalen  
 med Regeringen 
• Tæt sammenhæng med den regionale udviklingsstrategi 

Nye projekter begynder som hovedregel med en idéindkal-
delse, som er vækstforums metode til at afdække og prioritere 
de bedste idéer i forhold til strategien. Der er planlagt fire idé-
indkaldelser i 2009. Budgetrammer, projektantal og aktører 
er beskrevet bagerst i handlingsplanen. 

Med i handlingsplanen for 2009 er en række projekter fra 
2007 og 2008 og en række flerårige initiativer i form af kon-
trakter og platforme for samarbejde. Vækstforum har indgået 
kontrakter med Risø DTU, Copenhagen Capacity, Østdansk 
Turisme, Invest in Denmark, Teknologisk Institut og RUC In-
novation, som bliver en væsentlig del af aktiviteterne i 2009 
og indgår i de relevante punkter i vækstforums 10-punkts-
plan.
 
Vækstforums 10-punktsplan for 2009 er vist på side 4.

Idéindkaldelser I 2009
Vækstforum har planlagt fire idéindkaldelser i 2009. I alt vil 
vækstforum medfinansiere projektidéer for 14,5 mio. kr. af 
de regionale udviklingsmidler og 25 mio. kr. af EU’s struk-
turfonds mål 2-midler. Vækstforum forventer derudover, at 
aktiviteterne medfinansieres fra andre kilder bl.a. EU’s Inter-
reg-programmer. 

Vækstforum vil inddrage ekspertpaneler og ressourcepersoner  
i arbejdet med de enkelte idéindkaldelser. Panelerne skal væ-
re med til at prioritere det faglige fokus, målsætningerne og 
hvilke aktører, der er relevante i forhold til den enkelte idé- 
indkaldelse. Vækstforum vil også inddrage ekspertpaneler som 
rådgivere i forhold til andre initiativer og strategiudvikling. 

I de følgende kapitler præsenteres indsatsen i vækstforums 
10-punktsplan nærmere. Afslutningskapitlet beskriver de fire 
idéindkaldelser i 2009 herunder rammerne og vilkårene for 
indsatsen. Endelig præsenteres vækstforums arbejdsmetoder 
i et indstik bagerst i handlingsplanen.
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Vækstforum ønsker at regionens potentiale inden for energi- 
og miljøteknik udnyttes fuldt ud. Vækstforum ønsker, at alle 
regionens aktører kommer i spil, så forskellige kompetencer 
mødes, og der udvikles nye aktiviteter. Det er vækstforums 
ambition, at regionen udvikler en national førerposition 
inden for energi- og miljøteknologi frem til 2015.

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum indgik allerede i 2007 samarbejdskontrakter 
med Invest in Denmark, Risø DTU og Copenhagen Capacity. 
I alle tre aftaler er der fokus på synliggørelse og styrkelse 
af potentialerne indenfor vedvarende energi. I 2008 indgik 
vækstforum tillige samarbejdskontrakter med RUC Inno-
vation og Teknologisk Institut, der også har fokus på blandt 
andet klima, energi og cleantech. 

I 2008 støttede vækstforum en række større vedvarende 
energi- og klimaprojekter herunder „Klimademonstrationer 
- Lollands vand“, „Klimaindsats på Roskilde-egnen“ samt 
Cluster Biofuels Denmark ved Kalundborg. Derudover støtter 
vækstforum udviklingen af en kort videregående uddannelse i 
vedvarende energiteknik. 

Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen har udpe-
get energi som et centralt initiativ. På vegne af de tre udpe-
gede klimakommuner, Roskilde, Kalundborg og Lolland, har 
Kalundborg Kommune foreløbigt påtaget sig opgaven som 
tovholder for initiativet. Vækstforum har store forventninger 
på energiområdet, og kommunernes tovholderfunktion ses 
derfor også som et første skridt i retning af et styrket samar-
bejde og regional koordinering mellem aktørerne. 

1. Region Sjælland satser på vedvarende energi

Mål
Bedre koordinering af initiativer og aktiviteter inden 
for energi, klima og miljø inden for regionen og mel-
lem regionerne. 

Flere nye energiteknologiske demonstrationspro-
jekter, der bl.a. skal finansieres af Energiteknologisk 
Udviklings- og Demonstrationsprogram. 

Regionale virksomheder, borgere og organisationer 
deltager kvalificeret i Klima DM for at fremme viden- 
og teknologiudvikling på energi- og klimaområdet. 

Øget international opmærksomhed om regionens 
kompetencer inden for energi, miljø og klima.

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen i: 
• Regionens andel af bevillingerne fra EUDP- 
 programmet og øvrige forsknings- og udviklings- 
 programmer 
• Antallet af internationale investorer som besøger  
 regionen med henblik på investering inden for  
 miljø- og energiområdet 
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Indsatsen i 2009 
Vækstforum ønsker i 2009 at udvikle og synliggøre relevante 
aktørers kompetencer og vækstmuligheder bl.a. gennem 
samarbejde med Risø DTU, Copenhagen Capacity, RUC og 
Teknologisk Institut samt gennem tværgående netværk af 
eksperter. Det skal medvirke til at udvikle underskoven af 
mindre virksomheder og aktører på området.

Vækstforum prioriterer et styrket samarbejde inden for 
energi, miljø og klima. Det kan fx ske gennem en regional 
platform for energi, miljø og klimateknologi. Deltagerne i 
platformsamarbejde er naturligt de relevante kommuner, 
erhvervsfremmeaktører og kontraktpartnere. Derudover  
bør øvrige forskningsinstitutioner og virksomhederne have 
mulighed for at deltage i samarbejdet.

Den regionale platform kan fx tage udgangspunkt i de stats-
lige partnerskaber for innovation (brint og brændselsceller 
samt megavind), eller i de tre kommunale klimaspecialise-
ringer (industri, by og landdistrikt), men må samtidig kunne 
rumme muligheder for samarbejde med naboregionerne. 

Vækstforum ønsker i 2009 at understøtte arbejdet med etab-
lering af en cleantech-klynge i samarbejde med Copenhagen 
Capacity, Region Hovedstaden m.fl. 

Vækstforum vil arbejde for, at forskningen på området 
kommer regionen til gode. Det skal blandt andet ske via den 
såkaldte Gap-funding, som Risø DTU bruger til at finansiere 
aktiviteterne mellem forskning og virksomhedsetablering. 
Vækstforum vil understøtte videre udvikling af plastsolceller  
i samarbejde med bl.a. Risø DTU.
 
Vækstforum vil i forbindelse med klimakonferencen COP15 
have fokus på regionens kompetencer indenfor energi og mil-
jøteknologi. Via kontrakterne med Copenhagen Capacity og 
Invest in Denmark arbejder vækstforum aktivt på at tiltrække 
udenlandske virksomheder og investorer, der er stærke inden 
for energi og miljø. 

For yderligere at styrke regionen og dens kompetencer inden 
for vedvarende energi, deltager vækstforum i 2009 i Klima-
DM. Dermed får virksomheder, organisationer og borgere 
mulighed for at konkurrere om idéer og metoder til at arbejde 
innovativt med klimaudfordringerne. Vækstforum forventer 
desuden at kunne bidrage til fremstillingen af bæredygtige 
møbler til konferencen. 

1. Region Sjælland satser på vedvarende energi

Cleantech i Region Sjælland 
Copenhagen Capacity har i 2008 kortlagt cleantech 
i Region Sjælland. Kortlægningen viser, at Cleantech 
er en erhvervsspecialisering, hvor Region Sjælland 
har særlige muligheder. I kortlægningen er Cleantech 
defineret som; vind, vand (vandhåndtering og vand-
energi), biobrændsel (2. og 3. generation, inkl. enzym-
teknologi), brændselsceller, byggeri og energisyste-
mer (inkl. effektivitet og genanvendelse). Cleantech  
er et investeringsområde som spås kraftig vækst. 

Kilde: Copenhagen Capacity
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2. Bæredygtigt og intelligent byggeri
Vækstforum satser på bæredygtigt intelligent byggeri som led 
i den strategiske målsætning om at udvikle erhvervsmæssige 
specialiseringer og styrkepositioner i regionen. Byggebran-
chen er en væsentlig erhvervsspecialisering i Region Sjælland. 
Vækstforum ønsker, at der udvikles demonstrationsprojekter 
og anvendes nye samarbejdsformer mellem virksomhederne, 
offentlige aktører og vidensinstitutioner for at styrke erhvervet. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har støttet flere projekter inden for bæredygtigt 
intelligent byggeri. To eksempler er videreuddannelse af 
håndværksvirksomheder i projektet „Energiefteruddannelse 
for SMV’er“ og forskning, udvikling og formidling inden for 
fremtidens byggeri i projektet „Klimaændringer og Innova-
tion i Byggeriet – Region Sjælland“ (KIBS). 

I 2008 har vækstforum indgået en kontrakt med Teknolo-
gisk Institut, der har stærke kompetencer og netværk inden 
for byggeri. Vækstforum har i 2008 desuden medvirket til 
at skabe en ny CO2 neutral betonfabrik på Lolland. Fabrik-
ken forventes at blive en af verdens mest moderne og vil bl.a. 
benytte genbrugsmaterialer som råvare. 

For at styrke byggeri- og byggematerialeerhvervets konkur-
renceevne og profil holdt vækstforum i 2008 en idéindkal-
delse vedrørende bæredygtig intelligent byggeri. Vækstforum 
arbejder videre i 2009 med tre projektidéer herfra. 

Mål
Indsatsen for forskning, udvikling og demonstration 
indenfor bæredygtigt intelligent byggeri skal øges, og 
der skal afprøves nye metoder til at øge efterspørgs-
len. 

Implementering af demonstrationsprojekter til 
inspiration og udvikling af branchen, og til at styrke 
samarbejdet med aktører i leverandør- og afsæt-
ningsbrancher. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på: 
• Om der etableres en platform for udvikling af  
 byggeri, som bl.a. har fokus på bæredygtigt og  
 intelligent byggeri 
• Dialogen med relevante myndigheder om op- 
 hævelse af barriererne for øget efterspørgsel efter  
 bæredygtigt intelligent byggeri
• Antallet af demonstrationsbyggerier, som formidles  
 via regionens portal for bæredygtig intelligent  
 byggeri; www.klimabyggerier.dk 
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Indsatsen i 2009 
Vækstforum ønsker en platform for bæredygtigt intelligent 
byggeri. Målet er at styrke virksomhedernes mulighed for at 
implementere viden omkring bæredygtigt intelligent byggeri 
og øge deres muligheder for at deltage i innovationsprojek-
ter. I et platformsamarbejde skal virksomheder, videns- og 
forskningsinstitutioner, offentlige bygningsmyndigheder, 
erhvervsfremmeaktører, kontraktpartnere og aktører i nabo-
regionerne inviteres til at deltage. Med det såkaldte KIBS-
projekt er der udviklet en portal for formidling af information 
om bæredygtigt intelligent byggeri, som også kan fungere 
som portal for platformen. 

For at stimulere udvikling af mere energirigtige og intelligen-
te produkter og services, ønsker vækstforum i 2009 at styrke 
markedsdannelsen og efterspørgslen efter bæredygtigt intel-
ligent byggeri. Vækstforum vil medvirke til at udvikle bedre 
organisationsformer, finansieringsinstrumenter og indlede 
dialog med statslige myndigheder om at ophæve barrierer på 
markedet. 

Eksempler på projekter inden for bæredygtigt intelligent 
byggeri er miljø- og energirigtigt virksomhedsfællesskab i 
Ringsted, en energilandsby i Horslunde og en videreførelse og 
forankring af KIBS-projektet og dets web-portal. Fremtidige 
demonstrationsprojekter kan udvikles inden for solenergi, 
intelligent bygningsstyring og integration med fx elnet.
 
Vækstforum vil ligeledes gerne inddrage og samarbejde yder-
ligere med relevante aktører indenfor området, som Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBI) og relevante foreninger og 
organisationer inden for arkitekterhvervet. 

2. Bæredygtigt og intelligent byggeri

Pointsystem
I Salzburg regionen har man et velfungerende point-
system, som sikrer bedre lånegrundlag for byggeri, 
der lever op til en række udvalgte energikriterier. Si-
den 1994 har det betydet, at brug af solvarme indgår 
i 60 % af alt nybyggeri – og en tilsvarende høj andel 
ses for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. 

Læs mere på www.fbbb.dk 
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3. Danmarks førende helårsdestination
Vækstforum ønsker et styrket fokus på nye turismeprodukter 
og -koncepter, eventturisme, erhvervsturisme og unikke op-
levelser i 2009. Vækstforum ønsker, at regionen i fremtiden 
skal kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter som 
nye former for cykel-, vandre- og lystsejlerturisme og akti-
viteter inden for klima og bæredygtighed i forbindelse med 
erhvervsturisme. Vækstforum ønsker, at regionens turisme-
erhverv skal udnytte de muligheder oplevelsesøkonomien 
giver for værdiskabelse, vækst og udvikling. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum Sjælland og Østdansk Turisme indgik i 2008 
en ny samarbejdskontrakt. Østdansk Turisme skal samle og 
koordinere turismeindsatsen i regionen og sætte fokus på 
regionen som helårsdestination, aktiv ferie, udvikling af køb-
steder og klimaturisme. 

Østdansk Turisme er også tovholder på initiativet Styrkel-
sen af Danmark som turistmål og konferencevært, som er et 
initiativ i vækstforums og Regeringens partnerskabsaftale. 
I 2009 videreføres aktiviteterne sammen med en række nye 
tiltag. 

Andre aktiviteter som videreføres i 2009, er turismekonsor-
tiet bestående af de 17 kommuner. Konsortiet har i 2008 lavet 
en aktøranalyse på turisme- og oplevelsesøkonomiområdet, 
og i analysen anbefales det, at regionen i fremtiden skal 
kunne tilbyde mere specialiserede turismeaktiviteter.
 

Mål
Region Sjælland skal være Danmarks førende helårs-
destination. 

Region Sjælland skal være kendetegnet ved høj kvali-
tet og stort udbud i nye turismeoplevelser for fritids-
turister og erhvervsturister. 

Femern Bælt-regionen etableres som én turisme- 
destination. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for: 
• Turismeomsætningen uden for sæsonen 
• Stigningen i overnatninger i og uden for sæsonen 
• Nye turismeformer og oplevelsesprodukter,  
 der kan tilfredsstille fremtidens turist i form af  
 unikke, personlige oplevelser 



12

I 2008 har vækstforum støttet en række aktiviteter, der læg-
ger op til en sikring af fremtidens turisme i regionen. Aktivi-
teterne har eventturisme, oplevelser og læring som omdrej-
ningspunkt. Et eksempel er støtte til udvikling af Odsherred 
som helårsdestination i Visit Denmarks nationale program 
for helårsturisme. Et andet er „Kapsejlads Møn rundt“, der 
er et eksempel på udvikling af professionel eventturisme, der 
kan videreføres som en årlig tilbagevendende begivenhed 
- gerne med et internationalt tilsnit. Andre eksempler er den 
nye turismeform „Den lærerige miljøoplevelse“ og det inter-
aktive formidlingsprojekt „Forestillinger om Danmark“. 

Indsats i 2009 
En undersøgelse foretaget af Danske Regioner i 2008 - „Dan-
marks Nye Turisme“- viser, at Danmark har en lavere vækst 
i turismen end andre europæiske lande. Samtidig viser den 
også, at vi har gode muligheder for at udvikle nye turismepro-
dukter og en ny form for turisme baseret på unikke oplevel-
ser, interessebaserede temaer og individuelle behov. Visionen 
er, at man kan skabe værdi ved at åbne Danmark for gæster, 
der får unikke oplevelser ved besøget. 

Udover at videreføre flere af aktiviteterne fra 2008, vil 
vækstforum i samarbejde med Østdansk Turisme udvikle de 
muligheder som en Femern Bælt-forbindelse giver for nye 
turismeprodukter og for markedsføring af Femern Bælt som 
én destination. I 2009 vil vækstforum desuden satse på nye 
vækstmarkeder og styrket fokus på viden inden for turismen. 

Vækstforums aktiviteter i 2009 tager tilløb til den nationale 
klimakonference ved at gribe muligheden for international 
eksponering af regionen og ved at understøtte udviklingen 
af regionale energi- og miljømæssige styrker. I forlængelse 
af dette vil vækstforum fortsat understøtte udviklingen af 
erhvervsturismen, hvor også miljøoplevelser og andre særlige 
regionale erhvervsmæssige styrkepositioner med oplevelses-
værdi indgår. 

3. Danmarks førende helårsdestination

Den lærerige miljøoplevelse
Projektet handler om at udvikle en række forskellige 
miljøaktiviteter til at blive turistattraktioner. Idéen er 
at  tiltrække turister med interesse for miljøtiltag i 
Danmark

I sin første fase har projektet fået etableret nogle 
afgørende netværksrelationer mellem Østdansk 
Turisme, miljøforskere fra RUC og to incoming-bu-
reauer. Der er identificeret særligt interessante be-
søgsområder i regionen og 8-10 attraktioner, der er 
velegnede til COP15 mødet. Projektet har også fået 
kontakt til det nationale Klimakonsortium, som har 
anmodet om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale 
med Visit Denmark omkring efteruddannelse/uddan-
nelse af energi- miljøguider op til COP15. 

Kilde: www.vfsj.dk
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4. Værdiskabelse

Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de 
bedste betingelser for et opnå værditilvækst. Derfor vil vækst-
forum fokusere på metoder til at løfte virksomheder højere op 
i værdikæden bl.a. ved hjælp af ledelses- og medarbejderud-
vikling og styrket fokus på kommercialisering og afsætning. 
Oplevelser og innovation skal anvendes som redskab til for-
retningsudvikling. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har allerede støttet en række aktiviteter, der 
bidrager til at øge værdiskabelsen i regionens virksomheder. 
Aktører i regionen arbejder i dag med at styrke innovations-
indsatsen i virksomhederne. Det gælder fx forskerparken 
CAT, Risø DTU, Teknologisk Institut og Væksthus Sjælland.  
I samarbejde med Videnskabsministeriet og DELTA-institut-
tet gennemfører vækstforum projektet Regionale innovations-
agenter. Innovationsagenterne besøger virksomhederne, hvor 
de foretager et innovationstjek, som i næste omgang kan blive 
til en innovationsplan. 

Vækstforum indgik i 2007 en samarbejdskontrakt med med 
Risø DTU. Kontrakten har fokus på, at regionens virksom-
heder skal løftes højere op i værdikæden ved at tage udgangs-
punkt i virksomhedernes problemer og udfordringer blandt 
andet ved at inddrage viden og kompetencer fra Risø DTUs 
forskning i problemløsningen. 

I 2008 medvirkede vækstforum til en fokusanalyse om ople-
velsesbaseret forretningsudvikling. Analysen konkluderer, at 
oplevelser er et brugbart redskab til forretningsudvikling, og 
at alle typer og størrelser af virksomheder kan være med. Re-
gion Sjælland ligger helt i bund, når det gælder om at udnytte 
oplevelsesøkonomiens muligheder, og vækstforum ønsker 
derfor fokus på området i 2009. Det nationale center for kul-
tur og oplevelsesøkonomi i Roskilde giver gode muligheder 
for synergi i regionen. 

Oplevelsesøkonomi 
Oplevelsesindustrien er allerede en stor del af den 
samlede værdiskabelse i Danmark, og oplevelser er 
et vigtigt konkurrenceparameter på det globale mar-
ked. Internationale undersøgelser viser, at virksom- 
heder, der samarbejder med oplevelseserhvervene, er 
mere innovative og har en højere vækst end virksom-
heder, der ikke gør. Jo mere virksomheder anvender 
oplevelser i værdikæden, desto bedre økonomisk re-
sultat får virksomhederne i form af øget omsætning. 

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens analyse om 
„Vækst via oplevelser – en analyse af Danmark i op-
levelsesøkonomien“ (2008) 
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Indsatsen i 2009 

Arbejdet i 2009 vil fokusere på metoder og redskaber til at 
skabe øget værdi i regionens virksomheder. Det betyder fokus 
på vækst i indtjening, højere produktivitet, produktudvikling, 
omsætning og eksport.

Der skal være gode muligheder for kompetenceudvikling for 
virksomhedslederne. Oplevelser skal bruges aktivt som red-
skab i virksomheders forretningsudvikling. Virksomhedernes 
samfundsansvar (CSR) er også et redskab til værdiskabelse, 
ligesom social ansvarlighed også har positiv effekt på per-
sonalemæssige forhold som større arbejdsglæde og mindre 
sygefravær. 

Vækstforum vil fortsat støtte initiativer, der medvirker til  
at forbedre adgangen til risikovillig kapital til mindre virk-
somheder og iværksættere. Herunder er der taget initiativ 
til at etablere en fond bl.a. med deltagelse af Vækstfonden, 
forskerparken CAT i Roskilde og forskerparken Symbion i 
København.

Vækstforum bakker op om etablering af nye virksomheder 
gennem sit medlemskab af Connect Denmark, der formidler 
netværk og rådgivning til mindre virksomheder og iværksæt-
tere, og gennem sin støtte til RUCs medlemskab i iværksæt-
terkonkurrencen Venture Cup. 

Vækstforum har indgået samarbejde med Teknologisk Insti-
tut om etablering og drift af virksomhedsnetværk og metoder 
til at få instituttets kompetencer ud at arbejde i regionen. 

Med dette samarbejde og samarbejdet med Risø DTU ønsker 
vækstforum at styrke indsatsen for at løfte regionens virk-
somheder højere op i værdikæden. 

Vækstforum vil følge de anbefalinger som Ekspertpanelet for 
Innovation har givet i 2008. For at imødekomme behovet for 
synlighed, opmærksomhed og tilgængelighed i forhold til at 
arbejde med innovation i virksomheder, udnævnes år 2010 
til Innovationsår. Dette vil også afspejle sig i vækstforums 
aktiviteter i 2009. 

Mål 
Virksomhederne i regionen skaber mere værdi ved at 
rykke op i værdikæden. 

Flere virksomheder styrker væksten gennem ledel-
sesudvikling og kommercialisering. 

Regionens Sjællands virksomheder ligger i den 
nationale top mht.  tværgående metoder for værdi-
skabelse, som oplevelsesøkonomi, ledelsesudvikling, 
virksomhedernes samfundsansvar og videndeling. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen i: 
• Aktiviteter, hvor kompetencer og viden fra  
 videnscentre kommer ud i regionens virksomheder 
• Andelen af virksomheder, der deltager i vækst- 
 forumprojekter, som igangsætter udvikling af  
 produkter og tjenesteydelser 
• Aktiviteter, hvor virksomheder arbejder målrettet  
 med oplevelser, socialt ansvar, tværgående videns- 
 udveksling og innovation som led i forretningsud- 
 viklingen 
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5. Videninstitutioner – også en del af erhvervslivet

Vækstforum ønsker, at erhvervslivet i Region Sjælland har de 
bedste betingelser for at få tilført og udnyttet viden. Videnin-
stitutionerne skal være gearet til at samarbejde med virksom-
heder og være en naturlig del af erhvervslivet. Vækstforum 
ønsker at regionens virksomheder er i stand til at supplere 
deres kompetencer med viden fra regionens videncentre og 
udnyttelse af nationale og internationale ordninger.

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 

Vækstforum ønsker at styrke videnoverførslen til regionens 
virksomheder. Vækstforum definerer videnoverførsel bredt, 
fordi virksomhedernes vidensbehov er meget individuelt og 
afhængig af flere faktorer. Vækstforum mener således, at 
videndeling og videnoverførsel skal omfatte videncentre i 
bredere forstand, herunder den viden der findes i kommuner, 
private og offentlige virksomheder.

Et af vækstforums hovedformål i 2008 var at skabe bedre 
rammer for adgang til viden og kompetencer fra uddannelses- 
og vidensinstitutioner i og udenfor regionen. Det resulterede i 
mange projektforslag fra relevante aktører i regionen, hvilket 
vidner om, at der er stor interesse for indsatsområdet. Det 
vidner desuden om, at der er mange kompetencer og idéer at 
arbejde med i regionen.
 
Regionsrådets regionale udviklingsstrategi har lignende mål. 
Målet er, at der opnås et højere uddannelsesniveau i regionen 
svarende til niveauet i det øvrige Danmark. Under denne 
strategi er der ligeledes fokus på læring og efter- og videreud-
dannelse. 

Videnkupon 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen udbyder  
„videnkupon“ i 2008 og 2009 som redskab til at 
styrke SMV’ers innovations- og udviklingsmuligheder 
gennem samarbejde med vidensinstitutioner. 

Ordningen giver mulighed for støtte på mellem 
50.000 kr. og 100.000 kr. til innovations- og udvik-
lingsprojekter. 

Kilde: www.fi.dk
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Indsatsen i 2009 
I 2009 styrkes fokus på vidensamarbejde og innovation med 
samarbejdsaftalen med Teknologisk Institut. Teknologisk 
Institut skal etablere og drive netværk af virksomheder og 
skabe en infrastruktur, som kan sikre, at instituttets kompe-
tencer bliver brugt til gavn for regionen. Det er intentionen, 
at der på det grundlag skal formuleres projektansøgninger og 
igangsættes direkte virksomhedsrettede aktiviteter i form af 
konkrete udviklingsprojekter. 

I den indgåede kontrakt med Roskilde Universitet om RUC 
Innovation. der strækker sig over perioden 2008-2011, er 
følgende fem indsatsområder omfattet: 
• Klima, energi og miljø 
• Sundhed 
• Uddannelse 
• Turisme og Oplevelsesøkonomi 
• Servicevirksomhed 

Vækstforum har godkendt planerne om at etablere en afde-
ling af Alexandra-instituttet i Sorø. Instituttet har base ved 
Århus Universitet, og har væsentlige kompetencer inden for 
IT-området. Kompetencer som bliver mere tilgængelige for 
virksomheder i Region Sjælland, når den nye afdeling etab-
leres. 

I det videre arbejde med at styrke samarbejdet om vidende-
ling har vækstforum indgået aftale med Rådet for Teknologi 
og Innovation under Videnskabsministeriet. Aftalen går ud 
på at udnytte nationale virkemidler inden for innovation 
og viden i regionen. Samarbejdet skal udmøntes i konkrete 
aktiviteter tilpasset regionale forhold. Et af virkemidlerne er 
videnkuponer til små og mellemstore virksomheder. 

Mål 
Regionens virksomheder samarbejder med de bedste 
videncentre for at få relevant og anvendelig viden til 
deres videre udvikling. 

Tiltrække forskningsmidler til regionen. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for: 
• Antallet af virksomheder, der deltager i vækst- 
 forums initiativer vedrørende videnopbygning  
 og -udveksling 
• Antallet af virksomheder, der deltager i videnkupon- 
 ordningen 
• Antallet af nye ansøgninger til EU’s 7. rammepro- 
 gram for forskning 
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Regional strategi for læring og ungdoms- 
uddannelser
D. 12. juni 2008 vedtog Regionsrådet Den Regio-
nale Udviklingsstrategi (RUS) og Strategi for Læring, 
som er en temastrategi i tilknytning til RUS’en. I 
forlængelse heraf er der udarbejdet en ungdomsud-
dannelsespolitik, som er godkendt af Regionsrådet. 
Vækstforum ønsker at være med til at understøtte 
de ovennævnte politikker igennem samarbejde og 
koordinering. 

Kilde: www.regionsjaelland.dk

Vækstforum vil hæve kompetenceniveauet hos ledelse og 
medarbejdere i regionens virksomheder. Region Sjælland har 
en forholdsvis stor andel af kortuddannede, hvilket kræver 
politisk fokus på opkvalificering og videreuddannelse.

Vækstforum vil sætte fokus på initiativer, der styrker ledelsen 
af virksomheder i forhold til innovation og vækst. Vækstfo-
rum vil understøtte initiativer, der sikrer, at flere unge gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, og at flere skal færdiggøre 
en videregående uddannelse. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har støttet en række projekter inden for uddan-
nelse, kompetence og arbejdskraft. De eksisterende projekter 
sætter især fokus på udvikling af uddannelser og på kompe-
tencebegrebet både i bred forstand og i relation til enkelte 
branceområder.

Vækstforum har i 2007 nedsat et Ekspertpanel for innova-
tion i regionen, som har peget på, at ledelsen er det naturlige 
omdrejningspunkt for innovationsindsatsen i den enkelte 
virksomhed og det øvrige erhvervsliv. Vækstforum indkaldte 
i 2008 idéer til projekter inden for ledelsesudvikling, med 
henblik på at fremme virksomhedernes innovationsindsats. 

Vækstforum ønsker at tage afsæt i eksisterende aktiviteter og 
samarbejdskonstellationer for at løfte området. Resultaterne 
af kommunernes projekt „Kompetenceudvikling og formid-
ling af kvalificeret arbejdskraft“ skal videreføres og udvikles. 

Indsatsen i 2009 
Vækstforum og Ekspertpanelet for innovation vil arbejde 
videre med projekter, der har fokus på ledelsesudvikling. 
I samarbejde med LO vil Vækstforum holde en kick-off kon-
ference, der handler om de unges muligheder for uddannelse 
og generel kompetenceudvikling. Konferencen skal danne 
baggrund for en strategisk indsats for at øge kompetence- 
niveauet. 

6. Kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere . . . 
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Mål 
Region Sjælland skal være en lærende region. Det 
skal ske gennem samarbejde mellem uddannelses-, 
forsknings- og videninstitutionerne og virksomhe-
derne om uddannelsestilbud, der tager udgangspunkt 
i virksomhedernes behov. 

Regionens kompetenceniveau skal højnes ved at 
sikre efter- og videreuddannelsestilbud til personer, 
der mangler grundlæggende færdigheder, eller som 
har behov for opkvalificering gennem en styrket vok-
sen- og efteruddannelsesindsats. 

En større andel af de unge skal gennemføre en ung-
domsuddannelse. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for:
• Antallet af personer, der kommer igennem et  
 voksen- og efteruddannelsesforløb 
• Andelen af unge, der falder fra et uddannelses- 
 forløb 
• Gennemførelsesgraden af ungdomsuddannelser 

I samarbejde med Beskæftigelsesregion Hovedstaden og 
Sjælland vil vækstforum gennemføre en række målinger på 
udviklingen i regionen. Målingerne tager udgangspunkt i den 
regionale og lokale udvikling af erhvervslivet, uddannelses-
udbuddet og arbejdsmarkedet i Østdanmark. Grundlaget for 
prognoserne bliver LINE – en regionaløkonomisk model, 
som er udviklet i samarbejde mellem nationale og regionale 
myndigheder.
 

Vækstforum vil i samarbejde med Region Hovedstaden, 
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og øvrige regi-
onale myndigheder på begge sider af Øresund udvikle et kom-
petenceregnskab for Øresundsregionen. Det er et flerårigt 
projekt, der skal udvikle et nyt planlægningsredskab, som kan 
anvendes i en tværregional indsats for at sikre arbejdskraft 
med de rette kompetencer til erhvervslivet.

Som led i vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen 
arbejdes der med otte initiativer på uddannelses- og kompe-
tenceområdet. Der er udpeget tovholdere blandt regionale 
aktører, som står for det konkrete arbejde med kompetence-
udvikling fra mange forskellige vinkler, herunder: 
• Udvikling af projekter om innovationsledelse blandt andet  
 vedrørende et utraditionelt samarbejde mellem lærer- 
 uddannelsen og det lokale private erhvervsliv samt lokale 
 erhvervsfremmeaktører. 
• Identificering af best practices og etableringen af arbejds- 
 netværk på tværs af regionen, hvor man vil afprøve nye  
 metoder til at fastholde unge i uddannelse. 
• Udvikling af et projekt om sammenhængen mellem  
 dannelse af (kompetence)klynger og praktik. 

Vækstforum vil i samarbejde med tovholderne understøtte 
de projekter, der er med til at realisere partnerskabsaftalens 
initiativer vedrørende kompetenceudvikling. Vækstforum vil 
i det arbejde lægge vægt på  initiativer, der er rettet mod de 
kortuddannede. 

. . . og flere unge med uddannelse 
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Teknologioverførsel fra sundhedssektoren 
Region Hovedstaden har etableret en organisation, 
der står for teknologioverførsel fra det offentlige sund-
hedsvæsen. Indsatsen har fire fokusområder for en 
styrket indsats for innovation og teknologioverfør-
sel: Styrke udviklingen af tværgående excellente 
forskningsmiljøer, styrke den strategiske og organi-
satoriske forankring af teknologioverførsel, styrke 
udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i forsk-
ningsresultaterne og styrke regionale og nationale 
vilkår for teknologioverførsel. 

Kilde: www.regionh.dk

Vækstforum ønsker at styrke sammenhængen mellem sund-
hed, wellness, fødevareudvikling og oplevelser. Det skal ske i 
samarbejde mellem offentlige og private parter. Vækstforum 
vil også støtte nye måder at udvikle velfærdsydelser i samar-
bejde mellem offentlig viden og service og private virksomheder. 

Igangværende initiativer 
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har i 2007 og 2008 startet en række initiativer 
med relation til sundhedsområdet. Der er indgået en treårig 
samarbejdsaftale med Fødevareplatform Region Sjælland, 
som Grønt Center står i spidsen for. Et af initiativerne i Part-
nerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum Sjælland 
handler om medico-sundhed. Vækstforum vil i den forbin-

delse gøre en særlig indsats for at styrke produktudvikling og 
produktion inden for medico-sundhed og det sociale område, 
med særlig fokus på brugen af IT-teknologi. Aktiviteterne ko-
ordineres af Vidensforum Sjælland, som Næstved Kommune 
står for på vegne af de 17 kommuner. 

Vidensforum Sjælland skal hjælpe virksomheder, som leverer 
sundhedsrelaterede ydelser og produkter, med at komme i 
kontakt med relevante instanser i den offentlige sundheds-
sektor. Det sker for at sikre, at private firmaer går i dialog 
med sundhedssektoren om nye ideer eller kvalitetsforbedrin-
ger af eksisterende ydelser og produkter. Netværket fokuserer 
som udgangspunkt på robotteknologi og brugerdreven in-
novation, og vækstforum regner med  at starte flere konkrete 
projekter på baggrund af netværkets arbejde. Netværket 
samarbejder bl.a. med Teknologisk Institut, som vækstforum 
har indgået kontrakt med i 2008. 

Indsatsen i 2009 
Vækstforum ønsker at sætte fokus på offentlig-privat samarbejde 
omkring sundhed og fødevarer under paraplyen Fødevare-plat-
form Region Sjælland og i medico-sundhedssektoren i regi af 
Vidensforum Sjælland. Vækstforum ønsker herudover at styrke 
koordineringen mellem de mange eksisterende aktiviteter. 

Vækstforum indkaldte idéer inden for indsatsområdet „Den 
Sunde Region“ i maj 2008, og forventer at gennemføre tre af 
ideerne som projekter, nemlig „Kost og trivsel“ ved Selandia, 
„Livskvalitet, arbejdsglæde og bæredygtighed i fremtidens 
plejecenter – service- og produktudvikling“ ved Greve Kom-
mune og „Reality Lab til udvikling af fremtidens sengeafsnit“ 
ved CAT. 

7. Den sunde region 
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Mål 
Sundhed skal fremme virksomhedernes konkurrence-
evne ift. produkter og serviceydelser, og bidrage til at 
tiltrække og fastholde arbejdskraft. 

Velfærds- og sundhedsydelser udvikles i et sam-
arbejde mellem offentlige og private aktører samt 
videninstitutioner. 

Region Sjælland skal være kendt for sine wellnesstil-
bud, herunder regionens naturoplevelser og fødeva-
rer, samt turismetilbud. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for: 
• Antallet af offentlig-private samarbejdsprojekter  
 omkring udvikling af produkter, ydelser og knowhow  
 på sundhedsområdet 
• Nye modeller for offentlig-privat samarbejde 

Kontrakterne med Copenhagen Capacity og Invest in Den-
mark udvikler medico og sundheds-sektoren som et inve-
steringsområde for udenlandske virksomheder. Markeds-
føringen sker under overskriften Life science og omfatter 
„medtech“ (primært hjælpemidler og udstyr), „Pharma“ 
(medicinalindustri) og „biotech“ (bioteknologisk forskning 
mv. Arbejdet foregår i tæt sammenhæng med aktiviteterne  
i Medicon Valley Alliance, som omfatter hele Øresunds- 
regionen. 

Risø DTU påbegynder i 2009 deres arbejde med medico-
teknologi, hvor der bl.a. arbejdes med innovativt samspil og 
aktiv matchmaking mellem private højteknologiske virksom-
heder og det offentlige sundhedssystem. 

RUC Innovation begynder ligeledes i 2009 deres aktiviteter, 
og det forventes, at medico-sundhed bliver et af indsatsom-
råderne, bl.a. med etablering af en teknologioverførselsfunk-
tion. 

Tillægget til vækstforums partnerskabsaftale med regeringen 
indeholder to initiativer med relevans for sundhedsområdet, 
nemlig „Arbejdskraftbesparende teknologier“ og „Virksom-
hedernes samfundsansvar“. Vækstforum ønsker, at arbejdet 
med disse initiativer specifikt på sundhedsområdet inddrages 
i Vidensforum Sjælland. 
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Vækstforum vil medvirke til at skabe gode rammer for at 
drive erhverv i kommunerne. Det betyder blandt andet, at 
der skal være attraktive rammer for eksisterende virksom-
heder og deres medarbejdere, og at kommunerne skal kunne 
tiltrække ny arbejdskraft og nye virksomheder. Kommunerne 
har ansvaret for den lokale erhvervsservice og indsatsen for 
vækstvirksomheder, som varetages af Væksthus Sjælland. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har i 2007 og 2008 startet en række initiativer, 
der skal styrke rammerne for erhvervsudvikling både på 
lokalt og regional niveau. Vækstforum igangsatte i 2007 en 
aktøranalyse „Kompetent og sammenhængende erhvervsser-
vice“. Analysen viser blandt andet, at der er brug for at skabe 
et overblik over de aktører, der er på erhvervsserviceområdet. 
Vækstforum vil arbejde videre med analysens resultater i 
2009. 

Et af initiativerne i Den Regionale Partnerskabsaftale mellem 
Regeringen og Vækstforum Sjælland lyder: „Styrket kvalitets- 
og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen, samt specialise-
rede rådgivningstilbud“. Dette initiativ varetages af Væksthus 
Sjælland, og er kædet sammen med den ovennævnte aktør-
analyse.

Indsatsen i 2009 
Vækstforum vil styrke den regionale erhvervsservice. Derfor 
skal de relevante aktører på erhvervsserviceområdet kort-
lægges. Aktørernes kompetencer skal analyseres, og det skal 
fremgå, hvem de samarbejder med, på hvilke områder de 
samarbejder, på hvilke områder de ikke gør, og hvorfor de 
ikke samarbejder. Det skal blandt andet ske i samarbejde med 
de 17 kommuner og erhvervslivet i regionen og på baggrund 
af resultaterne af den igangsatte analyse „Kompetent og sam-
menhængende erhvervsservice“.

8. Gode lokale rammer for erhvervsudvikling

God praksis i regional erhvervsudvikling 
Ifølge REG LAB-fokusanalyse 2008 „God praksis i 
organisering af regional erhvervsudvikling“, skal der 
være fokus på tre hovedudfordringer for, at den gode 
praksis lykkes. De tre hovedudfordringer er: 
• Skabe stærkt ejerskab og engagement blandt  
 kommuner, videninstitutioner, erhvervsliv m.fl. 
• Implementering: 1) udvikle nye aktører med stor  
 markedsmæssig indsigt, 2) skabe ejerskab til nye  
 initiativer og 3 ) sikre koordination og synergi med  
 andre initiativer. 
• Udvikle metoder til at identificere en regions styr- 
 ker, og hvad den skal leve af de næste 10-20 år  
 samt mobilisere aktører til at prioritere disse om- 
 råder. 
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Vækstforum vil understøtte initiativer, der er med til at 
opbygge et gennemsigtigt samarbejde „fra neden“. Formålet 
er en læringsproces, hvor man når frem til en fælles regional 
organisering, som på sigt kan opnå stordriftsfordele og de 
bedste indgange til samarbejdspartnere uden for regionen. 
Vækstforum ønsker, at arbejdet med dette inddrages i det 
videre forløb under Partnerskabsaftalens initiativ „Styrket 
kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen, samt 
specialiserede rådgivningstilbud“. 

En af de væsentlige udfordringer for de lokale aktører er at 
blive bedre til at udnytte samarbejdsmuligheder på tværs 
og indgå i større delregionale sammenhænge. Derfor ønsker 
vækstforum at indlede samarbejde med de fem delregionale 
erhvervssamarbejder, som kommunerne har fastlagt. 

Vækstforum vil i samarbejde med kommunerne og erhvervs-
livet i regionen medvirke til at udvikle metoder og redskaber 
til benchmarking af rammebetingelserne for erhvervslivet i 
kommunerne. Benchmarking af kommunerne skal gøre det 
muligt for virksomhederne at overskue fordele og ulemper 
ved enkelte kommuner, samt at gøre det lettere for kommu-
nerne at identificere egne styrker og udviklingsmuligheder. 

Mål 
Kommunerne i Region Sjælland skal kunne tilbyde 
landets mest attraktive vilkår for virksomheder og 
deres medarbejdere. 

Kommunernes rammebetingelser for erhvervslivet 
skal være kendte og let tilgængelige for erhvervslivet. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at: 
• Anvende en ny model for sammenligning af  
 kommunernes rammer for erhvervslivet 
• Følge kommunernes aktiviteter for at tiltrække  
 nye virksomheder til regionen 
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Vækstforum ønsker at udnytte de muligheder der følger af, 
at regionen bliver centrum i Femern Bælt-regionen. Vækstfo-
rum vil arbejde for en forbedret infrastruktur, styrket trans-
port- og logistikbranche samt fuld udnyttelse af etableringen 
af den kommende faste Femern Bælt forbindelse. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum indgik i 2007 en samarbejdsaftale med Copen-
hagen Capacity om at styrke, udvikle og positionere regionens 
transport- og logistikerhverv for at tiltrække investeringer. 
Arbejdet startede i 2008 og fortsætter i de kommende år. 
Region Sjællands potentiale som forbindelsesled mellem Øre-
sundsregionen, resten af Danmark, Skandinavien, Baltikum 
og videre ned i Europa skal udnyttes. 

Regionsrådets regionale udviklingsstrategi fokuserer ligeledes 
på at udnytte Region Sjællands gunstige placering til at ud-
vikle regionen til et internationalt trafikknudepunkt til gavn 
for erhvervsudvikling og beskæftigelse. 

Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum Sjælland og Rege-
ringen har som forudsætning, at forbindelsen etableres og 
sigter mod at udnytte de erhvervsmæssige potentialer, her-
under mulighederne for et mere sammenhængende arbejds-
marked. Vækstforum er i dialog med Beskæftigelsesregion 
Hovedstaden og Sjælland, Trafikministeriet og kommunerne i 
regionen om en nærmere konkretisering. 

Region Sjælland samarbejder med Region Hovedstaden og 
Region Skåne om projektet IBU-Øresund om infrastruktur 
og byudvikling. Projektets aktiviteter skal koordineres med 
vækstforums aktiviteter. Region Sjælland er ansvarlig for del-
projektet om Øresund som internationalt trafikknudepunkt, 
mens Hovedstaden er ansvarlig for delprojektet om Femern 
Bælt-forbindelsens betydning. Der indgår en række danske og 
svenske kommuner i projektet, der medfinansieres af Interreg 
og ledes fra Region Skåne. 

Indsatsen i 2009
Kommunerne har i samarbejde med Region Sjælland lavet 
et forslag til, hvad der skal investeres yderligere i, for at man 
under hensyntagen til erhvervsudvikling, beskæftigelse og 
pending/mobilitet, kan udnytte Femern Bælt-forbindelsen 
bedst muligt. 

På baggrund af vækstforums idéindkaldelse i efteråret 2008 
skal der udvikles et grundlag for en transport- og logistik-
platform, som kommunerne udformer i samarbejde med en 
række parter fra erhvervet, brancheorganisationer og uddan-
nelsesinstitutioner. 

Vækstforum ønsker i 2009 at inddrage Copenhagen Capacitys 
viden og kompetencer for at tiltrække investeringer til Region 
Sjælland i forbindelse med indsatsen for Femern Bælt-forbin-
delsen. Copenhagen Capacity er kommet frem til, at regionen 
har særligt potentiale for etablering af distributionscentre, 
der kan betjene det nordiske marked for internationale 
virksomheder. Copenhagen Capacity arbejder videre på at 
tiltrække investeringer inden for dette område i 2009. 

9. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen

Nordisk distribution
Copenhagen Capacity har i 2008 medvirket til 
etablering af et stort nordisk distributionscenter i 
Tåstrup. Der er tale om en belgisk virksomhed inden 
for logistikbranchen, som vil bruge det nye distributi-
onscenter som base for betjening af hele det nordiske 
marked. Copenhagen Capacity vurderer, at Region 
Sjælland og hovedstaden har forudsætningerne for 
at blive et stærkt transport-logistik-knudepunkt i 
Norden, især i forhold til markederne i Skandinavien 
og Baltikum. Det skønnes at nordiske distributions-
centre kan etableres eksempelvis i Greve, Køge eller 
Ringsted.

Kilde: Copenhagen Capacity
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Mål 
Tiltrække nye virksomheder og investeringer inden for 
transport- og logistikerhvervene i regionen.
Muligheder for erhvervsmæssig vækst i forbindelse 
med Femern Bælt-forbindelsen skal udnyttes optimalt.

Skabe bevidsthed blandt virksomheder og borgere 
i Region Sjælland for de vækstmuligheder, Femern 
Bælt-forbindelsen giver, både i forhold til turisme og 
andre erhverv.

Sikre arbejdskraft i regionen, så regionens virksom- 
heder kan tiltrække og fastholde arbejdskraft i anlægs-
fasen af broen. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for: 
• Etableringen af en platform for virksomheder inden  
 for transport og logistik 
• Antallet af besøg fra udenlandske og danske virk- 
 somheder, der påtænker investering eller etablering  
 i regionen 
• Nye tiltag der skal sikre arbejdskraft i forhold til den  
 faste forbindelse 
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Vækstforum skal i samarbejde med Femern Bælt Forum, 
Regionsrådet og kommunerne fungere som regionens talerør 
i forbindelse med fælles problemstillinger om de regionale, 
nationale og internationale trafikforbindelser. 

I 2009 sætter vækstforum fokus på Femern Bælt-forbindel-
sen som løftestang for erhvervsudvikling og regionens profil. 
En mulighed er at etablere et „laboratorium“ for byggeri og 
anvendelse af broen og sammenhængen til lokalområdeud-
vikling. 

Vækstforum godkendte i efteråret en række idéer til pro-
jekter, der sætter fokus på at udnytte effekterne af den faste 
forbindelse. Der er bl.a. tale om projekter om opbygning af 
erhvervskompetencer på tværs af Femern Bælt, uddannel-

sessamarbejde i den sydlige Østersø og styrket erhverv og 
turisme i et grænseoverskridende samarbejde. Samarbejdet 
med Femern Bælt Forum fortsættes bl.a. ved understøttelse 
af udvikling i Femern Bælt fokusgrupperne.

Det regionale fokus på miljø, energi og bæredygtighed skal 
spille en central rolle i forhold til de aktiviteter, der sættes I 
gang i tilknytning til infrastruktur, transport og logistik. 

Vækstforum vil bidrage til at etablere samarbejdsrelationer 
med relevante lokale, regionale, nationale og internationale 
parter i forbindelse med profilering af Femern Bælt-forbin-
delsen og i forbindelse med undersøgelse af erhvervsudvik-
lingsmulighederne. 

9. Region Sjælland er klar til Femern Bælt-forbindelsen
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10. Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv
Vækstforum vil understøtte udviklingen af Region Sjællands 
forholdsmæssigt store andel af traditionelle erhverv, herunder 
bygge og anlæg, plastindustri, metalindustri, andre fremstil- 
lingserhverv, transport og logistik, detailbranchen og de pri-
mære erhverv, herunder landbrug, skovbrug og fiskeri. De 
traditionelle erhverv er særlig sårbare for konjunkturudsving 
og konkurrence fra lande med lavere omkostningsniveau. Det 
kræver en målrettet indsats at imødegå de globale udfordringer. 

Igangværende initiativer  
– erfaringer at bygge videre på 
Vækstforum har i 2008 haft forskellige typer af initiativer af 
betydning for de primære erhverv. 

Frøavl er tidligere udpeget som en regional klynge. Det poten-
tiale arbejder vækstforum videre med i 2009 sammen med 
Seedland og Flakkebjerg bl.a. i arbejdet rettet mod Viden-
skabsministeriets innovationsnetværk. Inden for akvakultur-
området er der også udpeget regionale udviklingspotentialer i 
en analyse lavet for vækstforum i 2007. 

Fødevareplatformen er etableret i 2008 og skal understøtte, 
udnytte og realisere produkter og virksomhedsrettede mulig-
heder inden for fødevareområdet ved at inddrage virksomhe-
der, vidensinstitutioner og andre relevante aktører i aktivite-
terne. 

Vækstforums kontrakter med Invest in Denmark og Copen-
hagen Capacity skal bidrage til at tiltrække flere virksomhe-
der og investeringer fra udlandet til regionen. Der eksisterer 
et investeringspotentiale i traditionelle erhverv i regionen. 
Det gælder eksempelvis på transport- og logistikområdet, 
hvor der er udenlandsk interesse for at etablere sig i regionen. 
Udenlandske virksomheder i forskellige brancher har også 
vist interesse for at etablere produktion i regionen. Det er 
bl.a. baseret på et ønske om stabil kvalificeret arbejdskraft, 
relativt god infrastruktur og stabil forsyning af el, vand etc. 

Platformstrategier i Region Sjælland
Vækstforum fik i 2007 gennemført en undersø-
gelse fra Roskilde Universitetscenter som viser, at 
mange virksomheder inden for eksempelvis jern- og 
metalindustrien og plastindustrien samt byggeri og 
håndværk har stort potentiale for vækst ved en mere 
målrettet indsats i samarbejde med videninstitutio-
ner, brancheorganisationer mv. Undersøgelsen peger 
på, at etablering af „platforme“ med et fast sekretariat 
som drivkraft er et vigtigt middel til at skabe effekter 
af indsatsen.

Kilde: www.vfsj.dk
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De traditionelle fremstillingserhverv kan i mange tilfælde 
have de samme udfordringer som virksomheder i mere 
højteknologiske erhverv. Erfaringerne med de regionale in-
novationsagenter, som DELTA-instituttet benytter i regionen 
med finansiering fra vækstforum og Videnskabsministeriet 
viser, at det er meget relevant at give de traditionelle erhverv 
et såkaldt innovations-tjek. På baggrund af innovations-tjek-
ket afdækkes virksomhedens behov for viden, som så danner 
grundlag for kontakt til relevante videncentre. Det bidrager i 
nogle tilfælde til opdyrkning af nye nicheområder. 

Vækstforum har igennem projektstøtte til RUC skabt fokus 
på at udnytte lokale potentialer i Åmosen. Projektet handler 
om at udnytte lokale natur-, turisme- og erhvervspotentia-
ler og skabe synergieffekter til gavn for udvikling af lokale 
erhvervsmuligheder. 

I vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen fra 2008 
er „Sammenhæng mellem landdistriktsudvikling og erhvervs-
udvikling“ et indsatsområde. Udmøntningen af EU’s Land-
distrikts- og fiskeriprogram 2007 – 13 har især i løbet af 2008 
skabt rammerne for forskellige typer aktiviteter i landdistrik-
terne. Region Sjælland deltager sammen med vækstforum 
og regionale repræsentanter i den del af landdistrikts- og 
fiskeriprogrammet, der gennemføres af lokale udviklingspart-
nerskaber, de såkaldte Lokale AktionsGrupper (LAG’er). 

Indsatsen i 2009 
Vækstforum vil fokusere på at løfte de traditionelle erhverv 
i regionen højere op i værdikæden. Der sættes fokus på 
initiativer, som øger virksomhedernes forarbejdningsgrad, 
udvikling af andre produkter eller nye typer af færdigproduk-
ter. Vækstforum vil bidrage til at realisere de investerings- og 
udviklingspotentialer, som er udpeget i forbindelse med 
vækstforums aktiviteter i 2008 gennem en mere målrettet 
indsats for de traditionelle erhverv i hele regionen. Vækstfo-
rum vil understøtte realiseringen af akvakulturområdet i tråd 
med anbefalingerne fra tidligere arbejde gerne i samspil med 
øvrige initiativer inden for fiskeriprogrammet. 

Vækstforum vil understøtte aktiviteter, der skaber mere 
innovation i fremstillingserhvervene. Kontrakten med 
Teknologisk Institut og med Risø DTU skal være med til at 
skabe stærkere netværk og tilføre mere viden til erhvervene. 
Etablering af platforme for virksomhedsudvikling er ligeledes 
et godt redskab. Plastindustrien i regionen udgør et vækstpo-
tentiale med mange innovative virksomheder. Virksomheder 
inden for plastindustrien er ofte underleverandører til en 
række andre brancher, som stiller krav til høj og ensartet kva-
litet i produkterne. Mulighederne for samspil med Risø DTU 
er relevante for bl.a. plastindustrien, da Risø DTU har stærke 
kompetencer inden for materialeteknologi. 

Region Sjælland og vækstforums engagement i LAG’erne skal 
bl.a. bruges aktivt i forhold til mikrovirksomheder i landdi-
strikterne. Et erhvervsudviklingspotentiale baseret på udnyt-
telse af lokale ressourcer. 

10. Målrettet indsats for vækst i de traditionelle erhverv
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Mål 
Øget forarbejdningsgrad i de regionale traditionelle 
erhverv.

Bedre samspil mellem de traditionelle erhverv og 
videninstitutioner (rettet mod produktudvikling). 

Understøtte lokale erhvervsmuligheder, så erhvervs-
udviklingen tilgodeser hele regionen. 

Udviklingen i forhold til målene kan bl.a. følges 
ved at se på udviklingen inden for: 
• Forarbejdningsgraden i virksomhederne 
• Samarbejde mellem videninstitutioner og virk- 
 somheder i form af platforme eller andre viden- 
 dannende netværk 
• Nye erhvervsudviklingsaktiviteter i yderområder  
 og landdistrikter 
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Vækstforum gennemfører fire idéindkaldelser i 2009. Den 
første allerede i forbindelse med at handlingsplanen bli-
ver godkendt den 17. december 2008. De tre efterfølgende 
idéindkaldelser skydes i gang på vækstforums møder hen-
holdsvis 11. marts 2009, 19. maj 2009 og 2. september 2009. 
Idéindkaldelserne er tematiserede og fokuserer på tværgå-
ende udfordringer i den regionale indsats. For at sikre den 
største effekt skal de koordineres bedst muligt med de mange 
igangsatte projekter og flerårige kontrakter. 

Vækstforum vil kvalificere indholdet og prioriteringerne i idé-
indkaldelserne ved at inddrage ekspertpaneler. Der vil være 
tale om ressourcepersoner blandt regionale aktører såvel som 
personer fra ministerier og andre nationale eller udenlandske 
aktører. Ekspertpanelerne skal være med til at prioritere det 
faglige fokus, målsætninger og hvilke aktører, der er rele-
vante i forhold til den enkelte idéindkaldelse. Ekspertpaneler 
bliver også inddraget i dialog- og opfølgningsarbejdet på de 
projekter, der bliver igangsat. Vækstforum vil også inddrage 
ekspertpaneler som rådgivere i forhold til andre initiativer og 
strategiudvikling. 

Rammerne for idéindkaldelserne fremgår af beskrivelserne 
nedenfor. Yderligere beskrivelse og vilkår for idéindkaldel-
serne offentliggøres på vækstforums hjemmeside www.vfsj.dk 
i forbindelse med igangsættelse af den enkelte idéindkaldelse. 
Snarest efter at vækstforum har offentligjort idéindkaldelsen 
holdes informationsmøde med interesserede aktører. Tid og 
sted vil fremgå af hjemmesiden. 

Temaerne for vækstforums idéindkaldelser i 2009 er følgende: 

Samarbejde med andre regioner 
Vækstforum vil sætte yderligere fokus på samarbejdsprojek-
ter med naboregioner og udnytte den synergi, der ligger i at 
bringe viden og ressourcer fra aktører i forskellige indenland-
ske og udenlandske regioner sammen. 

Vækstforum ønsker, at nye initiativer skal understøtte ind-
satsområderne i 10-punktsplanen. Her prioriteres energi- og 
miljøområdet og sundhedsområdet højt, bl.a. med offentlig-
privat samarbejde om erhvervsudvikling inden for medici-
nal- og hjælpemiddelsektoren mv. Effekt i yderområderne 
prioriteres højt. 

Idéindkaldelsen bliver offentliggjort i forbindelse med vækst-
forums møde 17. december 2008. Vækstforum afsætter en 
ramme på 3,5 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 2,5 
mio. kr. af EU’s strukturfonds mål 2-midler. Som udgangs-
punkt regner vækstforum med en ligelig fordeling mellem 
regionalfonden og socialfonden. Projektidéer, der skal finan-
sieres med regionale midler, skal medfinansieres med mål 
2-midler eller andre finansieringskilder. 

Vækstforum vil styrke samarbejdet med andre regioner, og 
har særlig fokus på samspil med indsatsområder og finansie-
ringskilder i Interreg-programmerne i Øresund og Femern 
Bælt-regionen. Vækstforum søger projektidéer baseret på 
samarbejde med Region Hovedstaden og Øresundsregionen. 
Endvidere ønsker vækstforum projekter, der bygger på sam-
arbejde i Femern Bælt-regionen og bidrager til udveksling af 
videnressourcer og kompetencer på begge sider af grænsen. 

Idéindkaldelser og rammer for indsatsen
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Vækstforum forventer, at projektidéerne søger interreg-mid-
ler. Samarbejdsprojekter over grænsen kræver omfattende 
forarbejde, og vækstforum er derfor villig til at reservere en 
andel af de regionale udviklingsmidler til forprojekter, der 
lægger op til interreg-ansøgninger. Derudover kan der indgå 
idéer til samarbejde med andre danske regioner. 

Samarbejdsprojekter med andre regioner skal være større 
strategiske projekter, som bygger videre på den regionale ind-
sats. Projektidéerne skal bygge på samarbejde mellem flere 
aktører. Vækstforum forventer maksimalt at medvirke til fem 
projekter fordelt mellem flere regioner. 

Ansøgerne kan være forsknings- og uddannelsesinstitutio-
ner, kommuner eller selvejende institutioner med et offent-
ligt lignende formål og aktiviteter. Derudover kan private 
virksomheder udføre delopgaver i projekter, hvis udbuds- og 
tilbudslovgivning overholdes. 

Bedre udnyttelse af hele regionens 
vækstpotentiale 
Vækstforum vil have mere fokus på regionens egne ressourcer 
og potentialer ikke mindst i yderområder og landdistrikter. 
Idéindkaldelsen skal bidrage til nye former for erhverv i land-
distrikter, udvikling af akvakultursektoren, flere virksomheds-
etableringer i yderområderne med regionalfondsfinansiering 
inden for fremstilling og andre traditionelle erhverv og nye 
produktområder inden for landbruget. 

Vækstforum ønsker at nye initiativer skal understøtte indsats-
områderne i 10-punktsplanen. Herunder prioriteres energi og 
miljø, byggeri, transport og logistik. Effekt i yderområderne 
prioriteres ligeledes højt. 

Idéindkaldelsen offentliggøres i forbindelse med vækstforums 
møde 11. marts 2009. Vækstforum afsætter en ramme på 3,5 
mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 10 mio. kr. af 
EU’s strukturfonds mål 2-midler. Vækstforum tager udgangs-
punkt i en ligelig fordeling mellem regionalfonden og social-
fonden. Det forudsættes, at projektidéer, der skal finansieres 
med regionale midler, medfinansieres med mål 2-midler eller 
andre finansieringskilder. 

Vækstforum forventer maksimalt at medvirke til fem projek-
ter. Ansøgerne ventes at være erhvervscentre og erhvervsråd, 
kommuner, organisationer, viden- og uddannelsesinstitu-
tioner og private virksomheder. Private virksomheder kan 
søge om direkte medfinansiering til aktiviteter i regionens 
yderområder. Derudover kan private virksomheder udføre 
delopgaver i projekter forudsat at udbuds- og tilbudslovgiv-
ning overholdes. 
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Initiativer til fremme af arbejds-
kraftbesparende teknologier 
Vækstforum ønsker, at den statslige pulje for arbejdskraftbe-
sparende teknologier bliver udnyttet i regionen. Ordningen 
administreres af Finansministeriet, og relevante ministerier 
inddrages i samarbejdet. Gennem initiativet ønsker vækst-
forum at medvirke til at offentlig-private partnerskaber 
bliver brugt som metode og model for projekter, der kan give 
medarbejdere i den offentlige sektor mere tid til borgernær 
service og omsorg ved at aflaste medarbejdere. 

Vækstforum ønsker at nye initiativer understøtter indsatsom-
råderne i 10-punktsplanen. I forbindelse med idéindkaldelsen 
prioriteres initiativer inden for sundheds- og socialområdet 
og initiativer, der inddrager de private service- og fremstil-
lingserhverv. Samarbejde med forsknings- og uddannelsesin-
stitutioner prioriteres ligeledes højt. 

Idéindkaldelsen offentliggøres i forbindelse med vækstforums 
møde 19. maj 2009. Vækstforum afsætter en ramme på 3,5 
mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 5 mio. kr. af EU’s 
strukturfonds mål 2-midler med hovedvægt på socialfonden. 
Det forudsættes at projektidéer, der søges finansieret med 
regionale midler, medfinansieres med mål 2-midler eller an-
dre finansieringskilder. Vækstforum forventer maksimalt at 
medvirke til to-tre projekter. Ansøgerne kan være offentlige 
aktører, viden- og uddannelsesinstitutioner og organisatio-
ner. Private virksomheder kan udføre delopgaver i projekter, 
hvis udbuds- og tilbudslovgivning overholdes. 

Øget værdiskabelse i regionens  
erhvervsliv 
Vækstforum vil bidrage til at „løfte“ regionens erhvervsliv, 
så der kommer mere værdi i produkter og ydelser. Det er 
en udfordring og en mulighed for danske virksomheder, at 
standardiserede funktioner, som kræver et lavere viden- og 
uddannelsesniveau udflyttes til områder med lavere løn-
omkostninger. Samtidig er der en situation præget af en vis 
mangel på arbejdskraft. Det taler for at fokusere på vækst i 
indtjening, omsætning mv.

Det kan ske ved aktiviteter, der flytter virksomhederne 
„højere op i værdikæden“ ved at de står for en større del af 
produktudvikling, markedsføring, design, salg, service og 
distribution selv eller i samarbejde med strategiske partnere  
i ind- og udland. 

Vækstforum ønsker, at nye initiativer med fokus på værdi-
skabelse understøtter indsatsområderne i 10-punktsplanen. 
Metodeudvikling i forhold til øget værdiskabelse har høj 
prioritet. Endvidere prioriteres samarbejde med videnin-
stitutioner, energi- og miljøområdet og indsats i forhold til 
fremstillings- og serviceerhvervene. 

Idéindkaldelsen offentliggøres i forbindelse med vækstforums 
møde 2. september 2009. Vækstforum afsætter en ramme 
på 4 mio. kr. af de regionale udviklingsmidler og 7,5 mio. 
kr. af EU’s strukturfonds mål 2-midler. Vækstforum tager 
udgangspunkt i en ligelig fordeling mellem regionalfonden og 
socialfonden. Det forudsættes, at projektidéer, der finansieres 
med regionale midler, medfinansieres med mål 2-midler eller 
andre finansieringskilder. 
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Vækstforum forventer maksimalt at medvirke til to-tre pro-
jekter. Ansøgerne ventes at være erhvervscentre, viden- og 
uddannelsesinstitutioner, kommuner, organisationer og i 
særlige tilfælde private virksomheder. Private virksomheder 
kan udføre delopgaver i projekter, hvis udbuds- og tilbudslov-
givning overholdes. 

Fælles rammer for idéindkaldelser 
og andre initiativer 
Alle aktiviteter og idéindkaldelser gennemføres inden for 
rammerne af lov om erhvervsfremme og vækstforums prin-
cipper for regionale initiativer. 

Lov om erhvervsfremme giver mulighed for at medfinansiere 
aktiviteter inden for: 
• innovation, videndeling og videnopbygning 
• anvendelse af ny teknologi 
• etablering og udvikling af nye virksomheder 
• udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling  
 af regionale kompetencer 
• vækst og udvikling i turismeerhvervet 
• udviklingsaktiviteter i yderområderne 

Vækstforums principper for regionale initiativer: 
• aktiviteten skal have erhvervsmæssigt formål 
• aktiviteterne skal være konkret beskrevet med klar  
 angivelse af mål 
• aktiviteterne skal forholde sig til, hvordan de passer ind  
 i vækstforums strategi og handlingsplan 
• der skal skabes det nødvendige møde mellem aktører for  
 at sikre at de rigtige kompetencer kommer i spil 

• der skal sættes det stærkeste hold uafhængig af geografisk  
 og organisatorisk tilhørsforhold 
• initiativer skal have regionalt sigte og bidrage til sammen- 
 hæng i regionen 
• der lægges vægt på effekter i regionens yderområder 
• projekter med flere regionale aktører foretrækkes frem for  
 projekter fra enkeltaktører 
• der skal være sammenhæng mellem projekter og flerårige  
 satsninger 
• der lægges vægt på nyskabende metoder 
• der er fokus på, at aktiviteterne bidrager til at skabe vækst,  
 flytter virksomheder højere op i værdikæden, og tilfører  
 viden til virksomheder 
• der tilstræbes sammenhæng med andre planer,  
 programmer og initiativer 
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Virksomheders muligheder for at 
deltage og regler for statsstøtte 
Vækstforums aktiviteter sker i henhold til erhvervsfremme-
loven, som fastslår, at der ikke kan gives direkte støtte til 
enkeltvirksomheder. Derudover gælder der speciallovgivning 
i visse tilfælde, og EU’s statsstøtteregler skal overholdes. 

De typiske projektansøgere er viden- og uddannelsesinsti-
tutioner, kommuner, erhvervsdrivende fonde mv. Private 
virksomheder kan også være ansøgere under bestemte vilkår. 
Private virksomheder kan i henhold til Mål 2-programmet 
søge om direkte tilskud til aktiviteter i regionens yderom-
råder. Det vil typisk dreje sig om medfinansiering på 10-30 
procent af projektets omkostninger. Private virksomheder 
kan udføre delopgaver i projekter, hvis udbuds- og tilbuds-
lovgivning overholdes. 

Private virksomheder, der selv er projektansøgere under Mål 
2-programmet, skal som udgangspunkt forvente, at de midler, 
virksomheden modtager til projektet, betragtes som støtte 
under EU’s de minimis-regel (med undtagelse af direkte virk-
somhedstilskud i yderområder). Det betyder, at virksomheden 
maksimalt kan modtage 1,5 mio. kr. i de minimis-støtte over 
tre sammenhængende regnskabsår. 

Private virksomheder kan deltage i projekter, dvs. netværks-
aktiviteter, workshops og udviklingsforløb. Det skal i givet 
fald vurderes, om virksomheden opnår en fordel af aktivite-
ten, der kan betragtes som statsstøtte. Det kan betyde, at der 
skal fastsættes en grad af medfinansiering fra virksomheder-
nes side, eller støtten kan betragtes som de minimis-støtte. 

Projektansøger skal i samarbejde med Vækstforumsekreta- 
riatet afklare, om der er tale om statsstøtte, og hvilke løs-
ningsmuligheder, der er. 

Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en håndbog i stats-
støtte, som gennemgår de vigtigste aspekter af statsstøtte-
reglerne. 

Pulje til små projekter 
Der er afsat 5 mio. kr. i 2009 til små og lokale projekter. 
Små projekter er i denne sammenhæng projekter, der har et 
samlet budget på maksimalt 600.000 kr. Projekttilskuddet 
skal udgøre minimum 100.000 kr. og maksimalt 300.000 
kr. Projekttilskuddet må dække højest 50% af projektom-
kostningerne. Projekterne kan medfinansieres kontant eller 
med timer. Projekterne må maximalt have en varighed på 18 
mdr. Projekternes tidsforbrug og udgifter til evaluering skal 
så vidt muligt minimeres. Vækstforum lægger mere vægt på 
handlingsorienteret procesevaluering af projekterne end en 
traditionel evaluering med en afsluttende rapport. 

Projekterne skal emnemæssigt ligge inden for Handlingspla-
nens 10 punkter. Ansøgningerne behandles på vækstforums 
fire årlige bevillingsmøder. Der vil således være løbende 
indtag af projektansøgninger til denne pulje. Som udgangs-
punkt skal de allerede gældende retningslinjer for de regio-
nale udviklingsmidler overholdes, dog med den ændring, at 
projekter i 5 mio. kr. puljen må være lokale i deres udgangs-
punkt og sigte. 
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