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Afgørelse på skriftlig høring af bevillingssager behandlet af Vækstforum Hoved-
staden 
 

På sidste møde i Vækstforum den 15. august 2013 blev der givet mandat til, at en supplerende 

ansøgningsrunde til Vækstforum kunne håndteres i en skriftlig høring, således at der kan gives 

besked til Erhvervsstyrelsen om strukturfondsprojekterne inden den 1. oktober 2013. 

 

På vegne af formanden blev syv bevillingssager derfor sendt i skriftlig høring den 23.september 

2013. Der var frist for bemærkninger eller indsigelse mod indstillingerne den 30. september 2013.  

 

Høringen er nu afsluttet, og der har ikke været nogen indsigelser mod indstillingerne. Indstillinger-

ne er således tiltrådt.  

 

Vækstforum Hovedstaden har herefter givet tilsagn til nedenstående 4 ansøgninger om tillægsbe-

villinger og 2 nye projekter samt afslag til regionalfondsansøgning;  

 
 

Indstilling til bevillinger - regionale erhvervsudviklingsmidler, EU Regionalfond og EU Soci-

alfond 

 

1. Internationalisering af små virksomheder i videnservice-erhvervet (Growbiz)  

Sekretariatet indstiller, at  

 der bevilges i alt 1,1 mio. kr. fra EU Regionalfond og 0,4 mio. kr. fra de regionale er-

hvervsfremmemidler  

 

2. Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland  

Sekretariatet indstiller, at  

 der bevilliges i alt 0,6 mio. kr. fra EU Regionalfond  

 

3. Digitale kompetencer i Byggeriet  

Sekretariatet indstiller, at  

 der bevilliges i alt 0,75 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet 1  

 

4. Copenhagen Talent Bridge  

Sekretariatet indstiller, at  

 der bevilliges i alt 1,1 mio. kr. fra EU Socialfond, prioritet 2, dog således at 0,4 mio. kr. 

bevilges til umiddelbar igangsættelse af aktiviteter med henblik på at udbrede erfaringer 

  

 

 

 



 

   Side 2  

til øvrige kommuner, mens aktiviteter for 0,7 mio. kr. sættes på venteliste og frigives efter 

aftale med vækstforumsekretariatet i takt med evt. tilbageløb af midler.  

 

5. CINC – Copenhagen Incubator  

Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum meddeler afslag til ansøgningen, begrundet i projektbeskrivelsens manglen-

de kvalitet samt manglende medfinansiering.  

 

6. Ansøgning om erhvervsfremmemidler: City of Congresses  

Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra 

de regionale erhvervsfremmemidler. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at 

projektet opnår medfinansiering fra de øvrige parter; Erhvervs- og Vækstministeriet, Kø-

benhavns Kommune og private aktører.  

 

7. Ansøgning om erhvervsfremmemidler Kystturisme (udviklingsprojekt m. Wonderful Co-

penhagen som leadpartner)  

Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum anbefaler regionsrådet at medfinansiere projektet med i alt 3,0 mio. kr. fra 

de regionale erhvervsfremmemidler i perioden 2014 - 2016. Medfinansieringen sker un-

der forudsætning af, at projektet opnår medfinansiering fra VisitNordsjælland.  

 


