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Vedrørende ansøgning til projektet: ”The International Student City
of Copenhagen, ISCC”
Dato:
25. februar 2015

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Venneforeningen for ”The International Student City of Copenhagen, ISCC” søger 3,0 mio.
kr. i støtte fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet ”The International Student City of Copenhagen, ISCC”.
INDSTILLING
Vækstforum Hovedstadens sekretariatet indstiller, at Vækstforum:


Giver afslag på ansøgningen

SAGSFREMSTILLING
Fakta
Projekttitel:
Ansøger:
Samlet projektbudget:
Ansøgt regional støtte:

The International Student City of Copenhagen, ISCC
Venneforeningen, ISCC
3.196.000 kr.
3.036.000 kr.

Baggrund og formål
Venneforeningen for ”The International Student City of Copenhagen” arbejder på at
skaffe kapital, så man kan erhverve og bebygge en grund tæt ved Sundby metro station. Planen er at opføre en international studenterby i København med op mod 4-5.000
studie-boliger fordelt over 30-40 nationers individuelle studenterhuse i et stærkt internationalt miljø.
Ifølge ansøger kan Region Hovedstaden med en international studenterby skabe en konkurrencefordel i forhold til andre metropoler, også brandingmæssigt. De unge talenter vil
stimulere til nytænkning, opfindelser, nye produkter og virksomheder.
Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en masterplan i samarbejde med HenningLarsenArkitekter, og der er kontakt til Rambøll om at udarbejde en businessplan.

Projektet og venneforeningen har modtaget støtteerklæringer fra bl.a. Ministeriet for
Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Københavns Kommune, Københavns
Universitet, Copenhagen Business School, Den franske ambassadør, Den tyske ambassadør
m.fl.
Økonomi
Projektets budget er i alt på 3,196 mio. kr. som finansieres via:
Erhvervsudviklingsmidler
3,0 mio. kr.
Egen finansiering
0,196 mio. kr.
Midlerne skal anvendes til lobby- og kommunikationsarbejde i 2015 blandt danske fonde
og i udlandet blandt mæcener, fonde og regeringer. I budgettet indgår aflønning af et sekretariat og en bestyrelsen i 12 måneder, 5 x rådgivnings- og præsentationsmateriale,
konsekvensanalyser, pr-materiale samt advokat- og revisorrådgivning.
Sekretariatets vurdering
Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens input
er medtaget i sekretariatets vurdering.
Sekretariatet vurderer, at der er tale om et interessant og markant ideoplæg, som flugter
godt med mål i den ny regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) om at tiltrække internationale talenter til Greater Copenhagen.
Det er dog sekretariatets vurdering, at regionen ikke har mulighed for at støtte den del
af de ansøgte aktiviteter, som har til formål at fremskaffe kapital til erhvervelse og bebyggelse af en studenterby. Efter lov om erhvervsfremme kan regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale
kompetencer. Der tænkes ifølge lovforslagets bemærkninger i denne forbindelse på fx
forskerparker. Det er sekretariatets opfattelse, at et projekt om opførelse af studieboliger for universitetsstuderende næppe kan siges at være omfattet af de projekter, som
regionen kan støtte, da det må anses for at være en statsopgave. Hertil kommer, at de
erhvervsudviklingsaktiviteter, som Vækstforum kan indstille til støtte, efter loven skal
iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, som skal have erhvervsfremme
som væsentligste aktivitet. Denne betingelse kan heller ikke anses for opfyldt her.
En mindre del af ansøgningen vedrører imidlertid gennemførelse af en konsekvensanalyse.
En sådan analyse vil kunne medfinansieres, såfremt den mere direkte bidrager til afdækning af regionale kompetencer – eller fremtidige manglende kompetencer, hvor det er relevant at fastholde og rekruttere udenlandske højtuddannede.
Sekretariat vil derfor anbefale ansøger at kontakte Copenhagen Capacity, som fremadrettet er den organisation, som tegner den internationale talentdagsorden i Greater Copenhagen. Ansøger vil her også kunne få oplysninger om MIPIM, som er en international pro-
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jekt- og investeringsmesse. Endelig kan ansøger kontakte regionens EU-kontor i Bruxelles
med henblik på at afdække mulig EU-medfinansiering af projektet.
Sekretariatet indstiller på den baggrund, at Vækstforum giver afslag på ansøgningen.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
JOURNALNUMMER
15000077
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