STYREGRUPPEMØDE NR. 6
HVORNÅR:
HVOR:

1. juni 2012 kl. 9.30 – 10.30
AgroTech A/S, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N

Deltagere:
Fei Chen, Grundfos
Henrik Hassing, FORCE Technology
Henrik Lund Nielsen, Gypsum Recycling
Henrik Riisgaard, Aalborg Universitet
Niels Henrik Lundgaard, AgroTech
Jens Baadsgaard Petersen, EnviDan Water
Jørgen Mølgaard Christensen, DGE Group
Cathrine Næsby, Sekretariatet
Marianna Lubanski, Sekretariatet
Rosa Klitgaard Andersen, Sekretariatet

Afbud:
Joachim Reimer Thøgersen, Haldor Topsøe
Jørn Jespersen, Dansk Miljøteknologi
Jørn Rasmussen, DHI
Kim Dam Johansen, DTU Kemiteknik
Kirsten Schmidt, Aalborg Universitet (Henrik Riisgaard
sendt i stedet)
Leif Mortensen, Affald Danmark
Mikael Poulsen, Teknologisk Institut

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE
Kirsten Schmidt, Aalborg Universitet, er langtidssygemeldt og Henrik Riisgaard er sendt som repræsentant. Da valget
til styregruppen er personligt, blev det besluttet, at Henrik Riisgaard fortsætter som repræsentant for Kirsten indtil
årsdagen i november. Hvis ikke Kirsten er tilbage på det tidspunkt, vil et nyt valg blive nødvendigt.
1. Godkendelse af referat fra styregruppemødet den 7. marts 2012 (Bilag 1)
Der var følgende kommentarer til referatet:
Hvordan ser det ud med udarbejdningen af nye retningslinier for medfinansiering?
Den bliver færdiggjort i løbet af næste uge – partnerne skal godkende den og derefter sendes den til styregruppen.
Er definitionen på, hvad Inno-MT forstår ved innovation lagt på hjemmesiden?
Sekretariatet svarede, at den kommer på hjemmesiden hurtigst muligt.
Praktikant til Miljøstyrelsen
Henrik Riisgaard går videre med dette og undersøger, hvordan det ser ud med muligheden for at kunne få en
praktikant i Miljøstyrelsen til at arbejde videre med reguleringsanalysen.
De nyligt indsendte bobleprojekter vurderes efter de ”gamle” kriterier. Nye kriterier gælder for de kommende
udbudsrunder.

2. Kort nyt fra sekretariatet
Udkast til halvårsregnskab:
Forbrugsmæssigt: 20 % er brugt (2,8 mio.)
Medfinansiering:
Der er pt. 50.000 kr. mere end forbrugt, hvilket er et betydeligt overskud
Rosa skriver under på 10 timer årligt pr. virksomhed (læsning af nyhedsbreve, mails, etc.)
Virksomheder skriver under på deltagelse ved arrangementer og analyser, hvor efter sekretariatet lægger
disse tal sammen, således at virksomhederne ikke har ansvaret for at melde medfinansieringstimer ind
længere.
Bobleprojekterne har eget regnskab.
Analyser:
”Where Water Matters” + ”We Know Waste”

-

-

Reguleringsanalysen
o Der kom 30 deltagere til arrangementet 15. maj.
o Debatforum: det er et eksperiment for at se, hvordan det kommer til at fungere. Måske er det en
smule for kompliceret?
Singapore og Østrig
Louise (ICN/CCC) arbejder på det sammen med DHI. Der er en tur i juli og igen i september
FORCE og TI har en liste med 30 affaldsvirksomheder, som de skal kontakte for at klarlægge interesseområder
vedr. turen til Østrig, som kommer til at foregå i november. Fokus bliver på biomasse og affald generelt.
MUDP:
Udbuddet forventes at komme den 20. juni med ansøgningsfrist 23. september.

3. Godkendelse af projekter
3.a. Bobleprojekter
Der er 3,6 mio. i alt til bobleprojekter og på nuværende tidspunkt er der 2,3 mio. kr. tilbage til resten af perioden.
I denne runde (3. maj 2012) er der i alt søgt om 1,2 mio. fordelt på fire projekter. Der planlægges at bliver yderligere
to udbudsrunder af 2-3 projekter. Den første med ansøgningsfrist i oktober 2012 og den anden med ansøgningsfrist i
maj 2013.
Godkendelsen af bobleprojekterne blev drøftet til mødet, men da der kun var 6 styregruppemedlemmer til stede blev
det besluttet at lave vedhæftede skriftlige indstilling til godkendelse af bobleprojekter. Den skriftlige indstilling blev
sendt til styregruppen den 1. juni 2018 med frist for godkendelse den 8. juni. Den skriftlige indstilling er vedlagt som
Bilag 1a.

3.b. Technology Outlooks
Arbejdsgruppen havde indstillet to technology outlooks til godkendelse hos styregruppen. På grund af tidspres til
styregruppemødet blev outlookene ikke diskuteret færdig. For at sikre en retfærdig vurdering af de to outlooks blev
styregruppen efterfølgende bedt om at tilkendegive hvilke bobleprojekter der skulle igangsættes. På baggrund af den
skriftlige tilbagemelding fra styregruppen blev outlooket ” Industrielle partikelfiltres effektivitet overfor ultrafine
partikler” igangsat imens outlooket ” Metoder til råvare-ressourcestyring” ikke blev prioriteret.

4. Agro Business Parks ansøgning om at blive videninstitution i Inno-MT
Det blev aftalt at Agro Business Parks ansøgning om optagelse som videninstitution skulle afgøres i GTSpartnerkredsen efter mødet.

5. Evt.

