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Afgørelse på skriftlig høring af bevillingssager behandlet af Vækstforum 
Hovedstaden 
 
Pga. af mange afbud blev Vækstforum Hovedstadens møde den 30. maj 2013 aflyst. 
Vækstforum Hovedstaden ville ikke have været beslutningsdygtigt.  
 
På vegne af formanden blev mødets bevillingssager i stedet sendt i skriftlig høring den 
30. maj. Der var frist for bemærkninger eller indsigelse mod indstillingerne den 7. juni.  
 
Høringen er nu afsluttet, og der har ikke været nogen indsigelser mod indstillingerne.  
 
Indstillingerne er således tiltrådt. Dermed indstiller Vækstforum Hovedstaden følgende 
fem projekter til tilsagn.  
 
1. Socialfondsansøgning ”Developing Designlab Råstof”(EU-midler) 
Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum indstiller ansøgningen til støtte med 2,3 mio. kr. under forudsætning af: 
- at starttidspunktet udskydes til 1. august 2013, hvilket giver mulighed for 

yderligere afklaring af en række forhold 
- at der inden fase 3 igangsættes – og senest pr. 1. december 2013 

fremlægges partner- og medfinansieringserklæringer, så aktiviteterne i 2014 
kan gennemføres, som forudsat, for ca. 60 ledige designere 

- at projektet åbnes op, så ledige designere fra alle kommuner i regionen kan 
deltage 

- at der i samarbejde med Erhvervsstyrelsen findes en løsning på 
statsstøtteproblematikken. 

 

2. Partnerskaber om grønne forretningsmodeller (med Erhvervsstyrelsen og 
andre regioner) 
Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 4 mio. kr. af de regionale 
erhvervsfremmemidler til udmøntning i 2014-15 til et statsligt-regionalt samarbejde 
om fremme af grønne forretningsmodeller. 

 
3. Eurostar – styrke SMV’ers deltagelse i EU’s forskningsprogrammer 
Sekretariatet indstiller,  

 Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges i alt 5 mio. kr. af de regionale 
erhvervsfremmemidler til regional medfinansiering af hovedstadsregionens 
virksomheders deltagelse i Eurostars-projekter i 2013, og at midlerne øremærkes til 
ansøgninger fra små og mellemstore virksomheder beliggende i regionen. 

 
 
 

  

 

 

 



 

   Side 2  

4. Region Hovedstadens økosystem for vækstiværksættere (Samarbejdsprojekt 
med Erhvervsstyrelsen) 
Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum indstiller til regionsrådet, at 0,5 mio. kr. af de regionale 
erhvervsfremmemidler bevilliges til projektet. 

 
5. Medfinansiering til AquaConSoil 2015 – international konference inden for 
vandsektoren  
Sekretariatet indstiller, at  

 Vækstforum bakker op om en dansk ansøgning om, at København bliver værtsby 
for konferencen AquaConSoil i 2015 samt,  

 Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2 mio. kr. af de regionale 
erhvervsfremmemidler til medfinansiering af et eventuelt dansk værtskab for Aqua- 

ConSoil 2015. En medfinansiering vil være betinget af, at Danmark tildeles 

værtskabet. 

 

 


