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REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE
Mødet startede med en præsentation af Kirsten Schmidt og Tanja Wetterstein Simonsen. Kirsten er blevet inviteret til
styregruppemødet for at se, om hun kunne være interesseret i at stille op som repræsentant for universiteterne. Tanja
er ny medarbejder i Copenhagen Capacity, hvor hun vil bruge ca. 50% af sin tid på Inno-MT. Tanjas opgaver vil primært
være i forbindelse med administration, afholdelse af events, udvikling af hjemmeside mv.
1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 7. Retningslinjer for regnskaber og medfinansiering er taget ud af dagsordenen. Detaljerne er ikke på plads
endnu. Vi tager det pr. mail eller på næste styregruppemøde.

2. Godkendelse af referat fra styregruppemødet den 12. december 2011 (Bilag 1)
Der var følgende kommentarer til referatet:
Er definitionen på, hvad Inno-MT forstår ved innovation lagt på hjemmesiden?
Sekretariatet svarede, at den ikke er lagt ud endnu, men vil komme på i forbindelse med den kommende modificering,
som hjemmesiden står overfor.
Er der sendt invitation ud til arrangementet den 26. april om innovationsfremmende regulering?
Invitationen er ikke sendt ud endnu, men vil blive sendt ud i løbet af uge 11, når de sidste ting er på plads.
Efterfølgende er dette arrangement blevet flyttet til den 15. maj.
Innovationsfremmende regulering
Rosa gav en orientering om reguleringsundersøgelsen. 57 har svaret på spørgeskemaet, hvilket svarer til en
svarprocent på ca. 50%. Overordnet har spørgsmålene gået på, hvad lovgivningen betyder for virksomhedernes
innovation samt opfordret virksomhederne til at komme med konkrete eksempler. Undersøgelsen har bl.a. vist, at
90% mener, at lovgivningen er vigtig for deres innovation og 47% har oplevet eksempler på at lovgivningen ikke bliver
håndhævet. Resultaterne vil blive samlet i en rapport, som skal bruges som et diskussionsoplæg videre i processen.
Rapporten vil blive præsenteret på en event den 26. april (Jf. ovenfor er arrangementet efterfølgende blevet flyttet til

den 15. maj). Sekretariatet arbejder på at få en journalist til at deltage på dagen, så vi kan få medieomtale af
rapporten. Efter offentliggørelsen af rapporten vil vi invitere virksomhederne til at deltage i en offentlig diskussion af
forskellige fokusområder, som undersøgelsen har afdækket. Hele processen skal munde ud i en samling eksempler på
cases og anbefalinger. Rapporten skal overleveres til Miljøstyrelsen, som kan bruge den i deres videre arbejde med
lovgivningen. Det er vigtigt, at den endelige rapport også indeholder gode eksempler, så den vil blive positivt
modtaget af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har været med i processen fra starten og er meget indstillet på at modtage
resultaterne.
Kirsten foreslog, at man kunne få en studerende i praktik i Miljøstyrelsen, som bl.a. kunne arbejde videre med
rapporten. Kirsten ville undersøge muligheden for dette.

3. Nyt fra sekretariatet
3a. Organisation af sekretariatet
Tanja er ny medarbejder i Copenhagen Capacity, hvor hun vil bruge ca. 50% af sin tid på Inno-MT. Tanjas opgaver for
Inno-MT vil primært være i forbindelse med administration, afholdelse af events, markedsføring, udvikling af
hjemmeside mv.
3b. Afrapportering på KPI’er (Bilag 2)
Rosa gennemgik KPI-erne:
 Der er pt. 75 medlemmer. Det er meget positivt, at medlemmerne er begyndt at ”komme af sig selv” i
forbindelse med de afholdte arrangementer.
 Der er planlagt 10 virksomhedsbesøg (mere om det under punkt 3d)
 Målet for antal besøg på web pr. måned blev sat op til 1000, da de nuværende 200 var for uambitiøst.
 Dialogmøder med myndighederne er stadig 2. Det er primært Miljøstyrelsen, der har været dialog med. Der
kom forslag til andre myndigheder, man kunne kontakte: Udenrigsministeriet/Eksportrådet og
Fornyelsesfonden/Grønne løsninger.
 Mht. henvisninger fra innovationsagenter (mål=10) skal koordinatorerne på GTS-institutterne være mere
opmærksomme på at få henvist til innovationsnetværkene. FORCE har lavet en brochure, som de deler ud på
diverse møder. Niels Henrik sender information om innovationsagenterne til Kirsten.
 Vi har stort set allerede opfyldt målet om mindst 3 arrangementer i samarbejde med andre netværk (Open
Smart City 20.-21. marts med CCC, Forurenet jord 29. marts med CCC og Reduktion af lugtgener 2. maj med
INBIOM).
Der blev udtrykt ønske om, at statustal fra seneste møde kommer med på KPI oversigten. Dette vil blive rettet til
næste møde.

3c. Status for bobleprojekter
Frist for indsendelse af bobleprojekt-ansøgninger er 3. maj. Ansøgningerne bliver behandlet på næste
styregruppemøde.
Status på klagen fra Grafisk Arbejdsgiverforening er, at de har taget den uddybende begrundelse for afslag til
efterretning, og at de gerne vil søge igen næste gang.
Dette førte til en diskussion om, at vi skal melde mere klart ud, hvilke typer af projekter vi vil støtte. Konklusionen
blev:
 Der skal være et innovationselement i ansøgningen.
 Det skal skabe tydelig værdi for virksomhederne.
 Der skal være en beskrivelse af, hvordan bobleprojektet kan bruges som springbræt til et videre forløb.
 Vi vil primært støtte teknologiudvikling.
 Stærk erhvervsdeltagelse er en fordel.



Tværgående projekter vil blive prioriteret højt.

Rosa laver et udkast til en prioritering af de nuværende evalueringskriterier. Ved næste ansøgningsrunde kan vi gøre
ansøgerne mere opmærksomme på, hvordan de forskellige kriterier bliver vægtet.
Hvis ansøgningerne ikke passer ind i Inno-MT regi, skal vi prøve at henvise til andre pengekasser og på den måde
hjælpe dem videre.
Det blev diskuteret, hvor mange bobleprojekter der skal godkendes næste gang. Det blev pointeret, at det er vigtigt at
finde en passende balance mellem at vise, at der er gang i netværket og at have midler til projekter senere i forløbet,
så vi også kan følge op på temamøder mv. Der var enighed om at godkende 2-3 projekter næste gang.
3d. Virksomhedsbesøg
Der er planlagt ti virksomhedsbesøg. Rosa fremlagde planen, og den blev opdateret ift. hvilke partnere der ønsker at
deltage på de forskellige besøg.
3e. Valg af universitetsrepræsentant til styregruppen
Såfremt Kirsten ønsker at vælges som universitetsrepræsentant til styregruppen, skal hun vælges officielt i gruppen.

4. Nyt fra arbejdsgruppen
4a. Status for technology outlooks, herunder godkendelse af nye analyser
Technology gaps i genanvendelsesprocesser, Henrik Hassing:
Det har været lærerigt og der er kommet gode resultater ud af det. Der har også været en god
virksomhedsinvolvering.
Miljøteknologier i fremtidens fødevareproduktion, Niels Henrik Lundsgaard:
Der vil blive planlagt et kick off møde, hvor det skal prioriteres, hvad der skal lægges vægt på i projektet.
Sensorteknologi i vandsektoren, Mikael Poulsen:
Der sker meget på dette område. Projektet skal give overblik over, hvad man kan på nuværende tidspunkt og hvilke
interessante udviklingsmuligheder der er på området. Det blev diskuteret, om man også skulle tage jord-aspektet med
i form af forurenet jord og grundvand.
Nye analyser
Der kom forslag om, at vi skal have et outlook på jordområdet. Workshoppen den 29/3 kan give viden om, hvad der
kan være interessant at belyse i et outlook på dette område.
Outlooks skal være sat i gang og afsluttet inden projekt årets afslutning den 1. oktober, så der kan arbejdes videre
med dem i netværket.
4b. Status på events
Rosa gennemgik de planlagte events:
15. marts:
20.-21. marts:
29. marts:
18. april:
2. maj:
15. maj:
Juni:

Brændefyring og luftkvalitet
Open Smart City konference, hvor Inno-MT er medarrangør på to spor om hhv. affald og vand
Forurenet jord
Opstartsmøde for partnerskab for modelbrug, husdyrbrug(eventet er foreløbig aflyst og afventer
afklaring på partnerskabet)
Reduktion af lugtgener fra industriel produktion
Innovationsfremmende Regulering (dette event blev flyttet efter mødet)
Temadag om resultaterne i Technology gaps i genanvendelsesprocesser

Arbejdsgruppen er gået i tænkeboks mht. efterårets arrangementer.
Region Hovedstaden har planer om at lave et fælles udbud til konsortier, hvor det er en organisation/et GTS institut,
der skal samle et konsortium og byde. Rammen er 3-5 millioner indenfor håndtering af overskudsjord. Det er på
dagsordenen til regionsrådsmøde den 10. april, hvorefter der vil komme en afklaring. Innovationsnetværkene kan
måske spille en rolle her.
Det er vigtigt, at universiteterne bliver involveret i netværket. Pt. er de med på 2 bobleprojekter. Der er afsat få midler
til dem, men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på universiteterne, når der udvikles arrangementer, projekter,
outlooks mv.

5. Nyt fra styregruppen
Affald Danmark har udarbejdet en vision for fremtidens affaldsbehandling. Vi skal væk fra den traditionelle
genanvendelse og i stedet kigge på, hvilke vigtige ressourcer der skal ud af det komplicerede affald og genanvendes,
inden man brænder det. Leif sender visionen til sekretariatet, som vil videresende den til styregruppe og netværket.
DHI er med i et større projekt om branding med overskriften ”Rethink Water” til 6 millioner kr. Samarbejdspartnerne
er bl.a. Dansk Waterforum og State of Green. Der skal laves en web portal som skal markedsføre de danske
kompetencer indenfor energi, vand og miljø. Overskriften er at der skal tænkes anderledes. Projektet indeholder fire
områder: Udvikling af white papers, virale film, virtuelt showroom og håndholdte dogmefilm som viser de danske
løsninger, samt en web version af Teknologisk Partnerskabs markedsplads. Det er meningen at værktøjerne skal kunne
overføres til de deltagende virksomheder. Ideen kan også overføres til andre fokusområder.

6. Faglig organisering
Sekretariatet fremlagde et forslag om en øget fokus på at skabe sammenhængende faglige forløb med en mindre
gruppe virksomheder i Inno-MT. Fx hvis man i et outlook støder på en gruppe virksomheder, som har en god dialog og
som gerne vil noget mere. Så kan der laves workshops kun for dem og på den måde hjælpe dem videre i forløbet.
Det vil kræve, at vi fjerner midler fra det brede fokus, men til gengæld vil vi kunne følge nogle projekter meget langt i
processen og sørge for, at de bliver til noget mere.
Der var bred enighed om, at det gav god mening at lave nogle faglige forløb. Det er vigtigt, at man ikke slipper
virksomhederne for tidligt, da der ellers er fare for, at det ikke bliver til noget. Det er især SMV’erne, der kan have
gavn af disse forløb. De større virksomheder kan tit selv finde ressourcerne til at komme videre med et interessant
projekt. Vi skal dog være opmærksomme på, at netværkets rolle stopper, så snart der er blevet etableret et
samarbejde mellem virksomhederne og et konsortium er dannet. Det vil være en god ide at følge op på gruppen et par
måneder efter, at man har sluppet dem.
Det er projektlederen, der skal afgøre, om der i projektet udvikler sig en mulighed for et fagligt forløb.
Jørn foreslog, at sekretariatet kunne prøve at spørge Netmatch om deres erfaringer med, hvor længerevarende
netværk får ressourcerne til at danne undergrupperinger fra.
Konklusionen blev, at vi prøver de faglige forløb af og evaluerer på det løbende.
7. Internationalisering af Inno-MT
FI har en afsat en pulje (Innovation Express) til innovationsnetværkene for at hjælpe SMV’er til at blive internationale.
Hvert netværk kan søge op til 600.000 kr. (80.000 euro) Rosa har udarbejdet en ansøgning, som skal afleveres den 9.
marts. Ansøgningen er todelt, hvoraf ca. 400.000 skal bruges på et samarbejde med ECO World Styria, som er en
Østrigsk klynge indenfor affaldsområdet. Der vil blive arrangeret en studietur derned, så danske virksomheder kan
mødes med de Østrigske virksomheder. Samarbejdet skulle gerne føre til projekter og F&U aktiviteter.

De resterende 200.000 skal bruges på et samarbejde med et netværk i Singapore. Midlerne skal bruges til at studere
samarbejdsmuligheder indenfor vandområdet.
8. Strategiseminar
Næste styregruppemøde bliver holdt som et heldags strategiseminar sammen med arbejdsgruppen. Den 6. juni passer
dårligt, hvis der skal bruges en hel dag, så sekretariatet finder en ny dato. Her skal vi diskutere handlingsplan for de
næste 2 år samt godkende bobleprojekter. Sekretariatet inviterer de universiteter med, som ikke er repræsenteret i
styregruppen.
9. Evt.
Der var intet at bemærke under evt.

