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REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE
Fei Chen bød velkommen til to nye ansigter. Thorkild Frandsen erstatter Niels Henrik Lundgaard fra Agrotech. Thorkild
arbejder i samme afdeling som Niels og har fulgt arbejdet i Inno-MT tæt. Nana Winkler fra Dansk Affaldsforening har
overtaget ansvaret efter Leif Mortensen. Dansk Affaldsforening træder ud af styregruppen, da den kun har
kommunale medlemmer, men vil stadig følge Inno-MT’s arbejde tæt fremover. I stedet for Dansk Affaldsforening
inviteres DAKOFA til at blive en del af styregruppen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra styregruppemøde den 19. juni, 2013
Henrik Lund-Nielsen spurgte om tilmeldingsstatus på konference den 17. september. Det forventede deltagerantal er
på nuværende tidspunkt 30-40 personer. Sekretariatet vil sende invitationen til styregruppen og sidstnævnte vil
sprede budskabet til deres netværk. For at afdække hvorvidt den manglende tilmelding skyldes placeringen i Aarhus
vil sekretariatet undersøge deltagernes geografiske placering
Thorkild Frandsen spurgte ind til den manglende afklaring på medfinansieringsspørgsmålet grundet FI’s manglende
stillingtagen til sagen og opfordrede til at andre innovationsnetværk kontaktes for at høre hvordan de forholder sig til
medfinansiering. Sekretariatet oplyste, at der allerede havde været en dialog med Inbiom, som heller ikke har en
afklaring fra FI. Sekretariatet oplyste, at FI ikke lader til at ville svare konkret, og jo mindre der spørges ind, jo større er
råderummet. Medfinansiering fra virksomheder er imidlertid ikke en stor udfordring, og derfor er en afklaring ikke af
høj prioritet.
Styregruppen påpeger, at FI lægger stor vægt på ekstern finansiering og projekter i tildelingen af midler, men dette
indgår kun i et punkt i Inno-MT’s KPI’er. Det foreslås derfor at ansøgte midler kan inkluderes som punkt. Sekretariatet
vil tage kontakt GTS institutterne for at få afklaring på dette. Sekretariatet understreger endnu en gang, at manglende
ønske om at indgå i partnerskaber kan have en effekt på vurderingen af ansøgningen. Styregruppen vurderer
imidlertid, at det er vigtigst at tiltrække midler til virksomheder, og ikke til sekretariatet. Jørn Rasmussen opfordrer
sekretariatet til at kontakte medlemsvirksomheder for at høre, om de har ansøgt Program for Grøn Teknologi. I så fald
ville dette også kunne inkluderes i ansøgte midler.
Jørn Rasmussen har rettelse til pkt 3. Underleverandør overgår fra Copenhagen Capacity, og ikke DHI.

Referatet blev ellers godkendt.
3. Nyt fra sekretariatet
Nye lokaler og overflytning til CCC
Per 1 september har Copenhagen Cleantech Cluster foreningen overtaget sekretariatsfunktionen for Inno-MT og Tanja
og Rosa har i den forbindelse fået nye titler og er rykket til nye kontorer på 2. sal. I det nye team er der 11
fuldtidsansatte og 4 studentermedhjælpere. CCC og sekretariatet er allerede begyndt at arbejde på tværs- især med
internationalisering. Morten Kildahl Sørensen fra CCC er begyndt at forberede arbejde på det internationale område.
Der er desuden ansat ny studentermedhjælper, Majken Ladegaard, da Mie Glimberg skal påbegynde sit speciale
Sekretariatet informerede om 3 meget succesfulde faglige arrangementer på hhv genanvendelse af tekstiler (25
deltagere), technology outlook om jord (18 deltagere) og seminar om ultrafine partikler (20 deltagere). Nana Winkler
indskyder, at genanvendelse af tekstiler er et meget fragmenteret område og der mangler en fælles best practice.
Arrangementerne forventes at resultere i nye medlemmer, især inden for jordområdet.
Status på KPI’er
Styregruppen udtrykker generel tilfredshed med status på KPI’er. Henrik Lund-Nielsen udtrykker dog bekymring over
det stagnerende medlemstal. Styregruppen konkluderer, at det er vigtigere at aktivere de nuværende medlemmer
frem for at rekruttere nye. I forbindelse med rekruttering af nye virksomheder diskuterede styregruppen hvor stor
målgruppen for Inno-MT er. Der er mange forskellige rapporter på området og baseret på forskellige kilder vil
sekretariatet anslå det til 700-800 virksomheder. Den effektive målgruppe (virksomheder med reel teknologiudvikling)
er dog formentlig væsentligt lavere og medlemstallet ser derfor fornuftigt ud. Henrik Lund-Nielsen foreslår, at der
oprettes en database med oversigt over alle miljøvirksomheder i Danmark. Sekretariatet påpeger dog udfordringen i
forbindelse med direkte markedsføring over for ikke medlemmer.

4. Drøftelse af ansøgning om videre finansiering af Inno-MT
I samarbejde med arbejdsgruppen og de øvrige konsortiepartnere har sekretariatet udarbejdet et udkast til ansøgning
om bevilling af midler til at fortsætte Inno-MT. Deadline for ansøgningen er den 30. september 2013.
Styregruppen drøftede den overordnede ramme for ansøgningen, således at sekretariat og arbejdsgruppe har mandat
til at færdiggøre ansøgningen og sende den ind på vegne af konsortiepartnere og styregruppe. Styregruppens
kommentarer bliver indarbejdet i den endelige ansøgning og ikke ført til referat.

5. Handlingsplan for år 4
Formelt skal der vedtages en handlingsplan for år 4 af Inno-MT’s aktiviteter. Dette projektår løber fra 1. oktober 2013
til 30. september 2014. Sekretariatet indstiller, at handlingsplanen for år 4 udarbejdes ved en mindre justering af den
seneste handlingsplan. Dette skyldes to ting 1) Med den seneste handlingsplan er der disponeret over de resterende
midler i Inno-MT’s så i praksis er midlerne allerede prioriteret til konkrete aktiviteter 2) Arbejdet med ansøgningen til
Inno-MT 2.0 indebærer i realiteten udarbejdelse af en samlet handlingsplan for Inno-MT’s arbejde fremadrettet.
Den nuværende handlingsplan opdateres med:
1) En tilpasning af aktivitetsplanen baseret på den nuværende status for events, analyser mv.
2) Tilføjelse af et afsnit der beskriver to scenarier for den fremtidige udvikling af Inno-MT:
a. Hvis vi får støtte til at fortsætte, så bliver foråret 2014 brugt til at forberede de nye aktiviteter med
en stor konference i februar/marts som sætter fokus på det fremadrettede arbejde
b. Hvis vi ikke får støtte, så afsluttes de nuværende aktiviteter, og det undersøges om der er mulighed
for at videreføre udvalgte aktiviteter via andre finansieringsmuligheder.
Styregruppen godkender dette forslag og sekretariatet udarbejder et forslag til handlingsplan til godkendelse pr. mail
senest 1. oktober.

6. Nyt fra styregruppen
Pga tidspres blev dette punkt sprunget over
7. Evt.
Det besluttes at aflyse styregruppemøde den 18- november, da der ikke er kommet svar på ansøgning. Mødet aflyses
og erstattes med møde i uge 5 eller uge 6. Ansøgningen sendes ikke til styregruppen igen, medmindre nogle ønsker at
gennemlæse den inden afsendelse.

