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REFERAT
1.

Velkomst og præsentationsrunde

Jørn Rasmussen bød velkommen og nævnte kort baggrunden op for Innovationsnetværket: Betinget bevilling blev
givet medio 2010 (bl.a. reduceret budget), endeligt tilsagn og opstart 1. oktober 2010. . Midlertidig sekretariatschef fra
oktober 2010 og frem til 1 april, hvor der ansættes en permanent sekretariatschef i Copenhagen Capacity, hvor
sekretariatet er placeret.. Styregruppens medlemmer præsenterede derefter sig selv.

2.

Godkendelse af dagsorden – timing

Dagsordenen blev godkendt.

3.

Innovationsnetværket – Baggrund og formål

Jørn Rasmussen orienterede. Inno-MT har en første horisont på 4 år, men hvis netværket performer godt, kan man
godt forvente en forlængelse. Innovationsnetværk betragtes af Forsknings- og Innovationsstyrelsen som et af de
permanente innovationsfremmende instrumenter, som vil blive støttet af det tilskud fra det offentlige. Idéen til
netværket blev skabt, da FI i forbindelse med orienteringsmøder om opslaget ultimo 2009 efterlyste et bredt,
landsdækkende innovationsnetværk på miljøområdet. . En væsentlig faktor er at sikre, at der sker en række
tværsektorelle initiativer, som dækker jord, vand, luft og affald. Fokus for nettet er helt klart at hjælpe virksomheder
(herunder særligt SMV’ere) med udvikling af nye produkter, services og ydelser, samt også sikre, at der er et eksportperspektiv, såfremt dette er relevant. Præsentationen er vedlagt som bilag 1.

4.

Tilsagnsvilkår fra FI

Tilsagnsskrivelsen fra FI var udsendt til Styregruppen. DHI er bevillingsmodtager ift Forsknings- og Innovationsstyrelsen
og dermed juridisk ansvarlig for bevillingen. Der er en række retningslinier for netværket, herunder krav om etablering
af en styregruppe. Styregruppen har ingen økonomiske forpligtelser/ansvar for innovationsnetværket. I forbindelse
med organiseringen af netværket blev det besluttet at placere sekretariatet hos Copenhagen Capacity for at sikre
koordinering og synergi med Copenhagen CleanTech Cluster, hvis sekretariat også huses af Copenhagen Capacity.

5.

Kommentarer fra opstartskonferencen

Jesper Dannisøe gennemgik referatet fra opstartskonferencen og fremhævede de forskellige udsagn og konstateringer,
der kan bruges i det fremadrettede arbejde (Oversigten er vedlagt som bilag 2). Det blev klart fremført fra
Styregruppen, at der er behov for at der er klare retningslinier/lovgivning fra myndighederne, således at man ikke
risikerer, at ny teknologi dør af mangel på den rette regulering. Der er desværre flere eksempler på, at virkelig gode og
interessante projekter er faldet fra hinanden på grund af en manglende understøttende lovgivning eller regulering.

6.

Godkendelse af forretningsorden

Forslag til forretningsordenen blev kort gennemgået og godkendt. Styregruppen besluttede, at et medlem ikke kan
sende en substitut. Formandsskabet forventes at agere på de ting, som kræver en løbende aktion. Formandsskabet
udgøres af formand og to næstformænd, der i samarbejde med sekretariatet sikrer den daglige drift af netværket. I
takt med at der opstår specifikke projekter står det styregruppens medlemmer frit for at indgå mere målrettet i
arbejdet med netværket.

7.

Konstituering af formandskab

Styregruppen valgte Fei Chen som formand for styregruppen. Jørn Rasmussen og Henrik Lund Nielsen blev valgt som
næstformænd. Alle tre blev valg enstemmigt.

8.

Vision og mission for Innovationsnetværket for Miljøteknologi.

Jørn Rasmussen gav en kort introduktion til emnet, som var blevet skitseret i det udsendte materiale - En brainstorm i
styregruppen omkring, hvad der skal være netværkets vision og mission, som vil blive bearbejdet af sekretariatet og
fremlægges til færddiggørelse/godkendelse ved næste styregruppemøde. Brainstorm foregik i tre undergrupper.
Version 1:
Vision: Synliggørelse af den miljøteknologiske sektor og bidrage til, at den bliver verdens mest innovative. Netværket
skal forbedre samspillet i den danske miljøteknologiske sektor og virke som innovationskatalysator.
Mission: Skal primært arbejde med
 Matchmaking: forbedre mulighederne for at nye samarbejdsrelationer opstår (finde nye og innovative måder
at lave matchmaking på!!)
 Integrerede løsninger: Sikre at der tænkes holistisk og med sigte på at bringe de rette teknologier sammen
for at optimere løsningen
 Analyser af dansk og international reguleringer for derigennem at sikre størst mulig overblik over, hvor
kommende markeder og muligheder viser sig.
Version 2:
Identificere spydspidsområder, identificere kandidater til vinder-klynger, scanne hvor ligger muligheder,
begrænsninger (også arbejde med NGOér, da ideer fødes på mange forskellige niveauer).

Version 3:
Vækst og arbejdspladser i DK
Sikre en vision der gør miljøteknologi til en nødvendig del af udvikling
Matchmaking (tematiserede møder/workshops)
Regulering:
Finansiering. Samspil mellem store og små virksomheder
Intelligente løsninger (system-løsninger)
Samarbejdet i netværket: Hvordan får vi vidensdeling inden for netværket.
Når vi laver matchmaking kunne man bringe nye spillere ind, i form af f.eks. personer, der har en helt anden indgang
til området.
I videst mulige omfang skal vi lave missioner, der kan måles på.
Sekretariatet vil på basis af indmeldingerne sammenfatte disse til hhv. en vision og en mission.

9.

Arbejdsplan for år 1, samt diskussion af evaluering, godkendelse og tidsplan for innovationsprojekter.

Jesper Dannisøe gennemgik den udsendte plan og gav eksempler på, hvor der er peget på konkrete opgaver. Der er
mange områder det første år og der er sandsynligvis også behov for at begrænse disse til det, der kan klares inden for
den give resourceramme.
Kommentarer til arbejdsplanen:
En del af aktiviteterne bør målrettes mod EU projekter/penge
Der skal gennemføres Tecnology outlooks og T- roadmaps FØR der vælges bobleprojekter
Der er klart et behov for også at tænke i konkrete udviklingsprojekter, der kan få virksomhederne med i netværket. Da
der er begrænsede midler er det vigtigt, skal vil udviklingsprojekterne typisk få karakter af forprojekter, der kan være
affyringsrampe for større udviklingsprojekter, som kan finansieres af andre midler.
Det blev anført, at planen er muligvis er for ambitiøs med for mange punkter: Bør reduceres med vægt på de opgaver,
vi oprindeligt har beskrevet i aktivitetsplanen. Den nye sekretariatschef skal som det første gennemføre en analyse af,
hvad der er resourcer til det første år.
Der er også behov for at identificere områder, som egner sig til synliggørelse af innovationsnetværket i pressen.

10. Økonomi og principper for indberetning fra partnere
Jørn Rasmussen gennemgik den økonomiske oversigt inkl. Opdeling af økonomi på de enkelte opgaver, der ligger
beskrevet fra ansøgningen. Jesper viste et eksempel på det medfinansieringsskema, som virksomhedsmedlemmerne af
nettet skal udfylde hvert halve år. Dette skema er hele baggrunden for, at der kan bruges penge fra bevillingen.

11. Eksterne ambassadører, begrundelse og forslag til personer
Det blev besluttet at der skal arbejdes på at skaffe gode ambassadører, der kan støtte netværket og udbrede
kendskabet til det.

12. Oversigt over nye medlemmer (direkte tilmeldte i januar)
Uddelt på mødet. Se hjemmeside for seneste liste.

13. Status for hjemmeside, nyhedsbreve etc.
Jesper Dannisøe gav en hurtig gennemgang af hjemmesiden og principperne for både den og nyhedsbreve. Der er
allerede udsendt 3 nyhedsbreve, og det er intentionen, at der løbende udsendes, når der er vigtig information til
medlemmerne. Bredere nyhedsbreve er ikke udsendt endnu, men der er en række, der har meldt sig til at modtage
vores generelle nyhedsbrev.

14. Kommende møder
Sekretariatet kommer snarest med oplæg til datoer for de næste to styregruppe møder. Desuden vil der også komme
forslag om datoer for 2-3 temamøder (Regulering, sensorteknologi, separationsteknologi)

15. Eventuelt
Intet

