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Spørgsmål:
Der ønskes en oversigt over de væsentligste igangværende projekter i regi af Vækstforum, og hvorledes de enkelte projekter samspiller med FUF, RU og MGVs aktiviteter.
Svar:
Oversigten er baseret på en mere omfattende oversigt med i alt 36 igangværende projekter til
Vækstforum den 21. juni 2012. (Kan rekvireres). Mange af projekterne er samfinansieret af EU socialfonds- hhv. regionalfondsmidler og regionens egne aktivitetsmidler, fx på uddannelsesområdet.
Hertil kommer, at flere forskellige aktiviteter udvikles i samspil mellem Vækstforum og regionen.
Et eksempel på dette er Task force for erhvervsuddannelser, der blev nedsat af Vækstforum, og hvor
Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning går videre med de konkrete initiativer. Endelig
orienteres og høres Vækstforum om regionens strategier, fx Klimastrategien og Den Regionale Udviklingsplan (RUP).
Partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation
Projektholder: Region Hovedstaden, samlet budget 41,4 mio. kr.
Med det strategiske partnerskab etablerer regionerne og staten i fællesskab en platform, som sikrer
virksomhederne adgang til at udvikle og afprøve nye produkter og services i tæt samspil med aktørerne i sundhedsvæsenet.
Copenhagen Talent Bridge
Projektholder: Copenhagen Capacity, samlet budget 39,0 mio. kr.
Projektet vil skabe et regionalt samarbejde om at tiltrække og fastholde internationale talenter i hovedstadsregionen.
Copenhagen Connected (fase2)
Projektholder: Wonderful Copenhagen, samlet budget 47,60 mio. kr.
Projektet har fokus på fastholdelse af sårbare, eksisterende, netværksbærende flyruter på udvalgte
markeder, samt etablering af 2-3 nye flyruter fra internationale – primært interkontinentale - destinationer, som anses for væsentlige for Danmark.

Samspil med Regionaludvalget. Projektet er samfinansieret af Vækstforum(erhvervsfremmemidler)
og øvrig regional udvikling. Spørgsmålet om infrastruktur/lufthavnens rolle følges både af Vækstforum og udvalget.
Fra ufaglært til faglært på rekordtid
Projektholder: CPH WEST, samlet budget 29 mio. kr.
Projektet vil sikre langt flere af regionens ufaglærte en erhvervsuddannelse. Målet er at udvikle og
implementere en turbomodel for opnåelse af faglært status via en grundlæggende voksenuddannelse
(GVU).
Samspil med Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning. Projektet er samfinansieret af
Vækstforum(Strukturfonde) og regionale uddannelsesmidler, og følges derfor også af udvalget.
Uddannelseseksperimentarium
Projektholder: Teknisk Erhvervsskole center (TEC), samlet budget 49,80 mio. kr.
Projektets formål er at nytænke og udvikle erhvervsrettede uddannelser, så uddannelserne bliver
’drivere’ for vækst og beskæftigelse.
Samspil med Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning. Projektet er samfinansieret af
Vækstforum(Strukturfonde) og regionale uddannelsesmidler, og følges derfor også af udvalget.
Plan C - Energirigtig renovering
Projektholder: GATE 21, Albertslund Kommune, samlet budget: 39,7 mio. kr.
Projektet skal medvirke til at hovedstadsregionen bliver et kraftcenter indenfor energirigtig renovering med særligt fokus på viden og kompetencer om klima-, energi- og miljøløsninger.
Copenhagen Cleantech Cluster
Projektholder: Copenhagen Capacity, samlet budget; 145,2 mio. kr.
Projektets mål er at udvikle en af verdens førende og mest anerkendte cleantech klynger. Projektet
har fem indsatsområder: Test & Demonstration, Match-making, Innovation & Entrepreneurship, International Outreach, Facilitering, formidling og koordinering.
CFIR - Copenhagen Finance IT Region
Projektholder: Finansrådet, samlet budget: 37.5 mio. kr.
CFIR er et langsigtet klyngeudviklingsprojekt, der skal sikre et samspil og udvikling af forretningsområder på tværs af sektorerne Finans og IT. Der er særligt fokus på emnerne: it-sikkerhed, investeringssoftware, procesoptimering, brugervenlighed og mobile banking.
Copenhagen Spin-outs -udmøntning af vækststrategi for hovedstadsregionens biotekklynge
Projektholder: Københavns Universitet, samlet budget: 40,0 mio. kr.
Formålet med Copenhagen Spinouts er at styrke væksten i biotekklyngen ved at kommercialisere
flere forskningsresultater fra de tre parter, som er Københavns Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet og Region Hovedstadens hospitaler. Målet er at etablere ca. 21 levedygtige biotek spinouts (virksomhedsetableringer) på tre år.
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Samspil med Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning. Projektet er en del af udmøntningen af Sundhedsforskningsstrategien, og TECTRA (VIF) er aktiv partner i projektet - bidrager medarbejdskraft mv.
Copenhagen Innovation & Entrepreneurship Lab (CIEL)
Projektholder : Copenhagen Business School, samlet budget: 36,0 mio. kr.
Projektets mål er at opbygge et førende, internationalt center for entrepreneurskab og innovation for
de ca. 65.0000 universitetsstuderende i hovedstadsregionen. Projektet gennemfører bl.a. kursusforløb for studerende og undervisere
IT-Vækstmiljø i Verdensklasse: Accelerace
Projektholder: Symbion, samlet budget: 65,5 mio. kr.
Accelerace er forretningsudvikling for opstartsvirksomheder – som bliver præsenteret for et internationalt udviklingsforløb, der giver indsigt i kunder, konkurrenter og markeder. Målet er hurtigere på
markedet, reducere udviklingsomkostningerne og forøget succes. Projektet er organiseret i to selskaber, henholdsvis et for managementudvikling og et for investering.
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