
Typ EU-medel/Europeiskt territoriellt samarbete/Öresund-Kattegat-
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Status Skickad
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Mottagare Tillväxtverket
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Projektets slutdatum 2019-01-04

Programgeografi Öresund

Till vilken typ av projekt söker ni stöd? Projekt

Stödsökande
Land Danmark

Län/Region 209 - Köpenhamns stad [DK_01]

Kommun 279 - Köpenhamn [DK_0101]

Organisationsnummer 32112846

Organisationsnamn Gate 21

Arbetsställenamn Gate 21

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Vognporten 2

Arbetsställets postnummer 2620

Arbetsställets postort Albertslund

Besöksadress Vognporten 2

Firmatecknare Poul Erik Lauridsen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner, der alle arbejder for et fælles mål om at accelerere den
grønne omstilling. Gate 21 fokuserer på at udvikle nye løsninger på
kommunernes klimaudfordringer. Samtidig arbejder Gate 21 for at sikre en
implementering og forankring af de nye løsninger i kommunernes drift.

Gate 21's opdrag er at iværksætte innovative erhvervsudviklingsaktiviteter
med fokus på anvendelse af ny teknologi indenfor områderne klima, energi
og miljø. Foreningens aktiviteter omfatter bl.a. etablering af
innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private virksomheder,
offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner indenfor
områderne klima, energi og miljø.

Fokus i Cleantech TIPP på klimatilpasning og ressourcegenanvendelse er i
overensstemmelse med Gate 21's Strategiplan for 2015-18 og Gate 21 vil
sikre koordinering og forankring med øvrige initiativer indenfor
organisationens strategisk prioriterede arbejdsområder i de kommende år.

Gate 21 har bred erfaring med at drive projekter med udgangspunkt i
kommunale udfordringer indenfor klimatilpasning og
ressourcegenanvendelse og har derfor et relevant netværk og en intern
organisation, der er opbygget med fokus på procesledelse, intern/ekstern
kommunikation af projekter og koordination på tværs af initiativer.

Gate 21 har allerede skabt markante resultater ved at anvende konceptet
'Living Labs' som erhvervsfremmeindsats. Living Labs giver virksomheder
mulighed for at udvikle og tilpasse løsninger, der matcher kommunernes
behov. Samtidig fungerer 'Living Labs' som et udstillingsvindue, hvor
virksomhederne i stor skala kan fremvise deres løsninger og bevise deres
værd.

Gate 21 vil i Cleantech TIPP skabe synergi med Gate 21 projektet 'Smart
Grøn Innovationsplatform', der har fokus på at anvende den danske
kommunale efterspørgsel til at fremme erhvervsudvikling, eksport og
jobskabelse via eksisterende væksthuse. Også Gate 21 projektet Bæredygtig
Bundlinje har relevans for Cleantech TIPP; her udvikles bæredygtige
forretningsmodeller for 100 virksomheder med fokus på at spare energi og
ressourcer.

Gate 21 er en dansk organisation, men har senest fået Malmö stad som
medlem og ønsker også flere svenske samarbejdsmuligheder. Den svenske
vinkel i projektet vil vægte ligeså tungt som den danske og understøttes af



Länstyrelsens rolle som svensk koordinerende partner, Sustainable Business
Hubs rolle som virksomhedskoordinator, Hållbar Utveckling Skånes rolle
som formidler og de svenske kommuner og selskaber, der deltager med cases
og arbejdstimer i projektets temagrupper (klimatilpasning, innovation i
affaldssektoren og industriel symbiose). Greater Copenhagen and Skåne
Committee bidrager desuden til at forankre projektet politisk på begge sider
af Sundet, ligesom CONCITO og Länstyrelsen Skåne varetager den politiske
forankring i hhv. Danmark og Sverige.

Gate 21's kompetencer indenfor og erfaringer med kommunesamarbejde og
erhvervsfremme via offentligt-privat innovationssamarbejde gør Gate 21 til
en kompetent projektleder for Cleantech TIPP, der får fordel af Gate 21's
stærke netværk af private og offentlige aktører og gennemprøvede metodiske
og kommunikative redskaber til projektledelse.

Se bilag 6 for udbydning af leadpartner Gate 21 inkl. 'Smart Grøn
Innovationsplatform' og 'Living Labs'. Mere om Gate 21: www.gate21.dk

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Martin Dam Wied

Telefon +45 2750 3671

E-post martin.dam.wied@gate21.dk

Projektledare

Namn Martin Dam Wied

Telefon +45 2750 3671

E-post martin.dam.wied@gate21.dk

Ekonomi

Namn Eva Tange Neuhausen

Telefon +45  3126 6409

E-post eva.tange.neuhausen@gate21.dk

Betalningssätt Bankkontonummer

Ange nummer för valt betalningssätt 418010425905

Medsökande
Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 814 - Malmö [SE_1280]

Organisationsnummer 556641-2952

Organisationsnamn Sustainable Business Hub Scandinavia AB

Arbetsställenamn Sustainable Business Hub Scandinavia AB

Arbetsställenummer 4184-5892

Arbetsställets postadress Anckargripsgatan 3

Arbetsställets postnummer 211  19

Besöksadress Anckargripsgatan 3

Arbetsställets postort Malmø

Firmatecknare Per Simonsson

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Sustainable Business Hub ønsker at deltage i Cleantech TIPP som
virksomhedsklynge for adskillige cleantech virksomheder i Skåne. Projektet
ligger i direkte forlængelse af Sustainable Business Hubs vision om at styrke
konkurrencekraften og eksporten hos regionens cleantech virksomheder og
dermed øge tilvæksten i sektoren i Sydsverige.

Sustainable Business Hub ønsker at bidrage til at støtte, stimulere og skabe
samarbejde mellem aktører, der kan bidrage til ovennævnte vision, og ser
Cleantech TIPP projektet som en oplagt mulighed for dette.

I projektet har Sustainable Business Hub til opgave at matche skånske
cleantech virksomheder med de udfordringer, der arbejdes med i projektets
tre temagrupper (klimatilpasning, innovation i affaldssektoren og industriel
symbiose) og udgør derfor kontakten til det andet ben i OPI samarbejdet: de
private virksomheder.

I projektets udvikling har Sustainable Business Hub deltaget i temamøderne
og bidraget til at skærpe markedspotentialet i projektets udfordringer. I
projektperioden vil Sustainable Business Hub fortsat varetage denne rolle for
at sikre at de udfordringer, der arbejdes med har innovationspotentiale og
relevans for cleantech virksomhederne.

Sustainable Business Hub har omfattende erfaring med at matche
virksomheder til offentlige udfordringer og er igang med at skabe et
internationalt center for miljøteknik i Skåne, der skal øge samarbejdet
mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. Erfaringerne med OPI
samarbejde og netværket fra Cleantech TIPP projektet spiller fint ind i dette
initiativ.



Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Per Simonsson

Telefon +46 766 34 75 63

E-post per.simonsson@sbhub.se

Projektledare

Namn Bengt Malmberg

Telefon +46 70 619 63 13

E-post bengt.malmberg@sbhub.se

Ekonomi

Namn Karin Olsson

Telefon +46 766 34 75 62

E-post karin.olsson@sbhub.se

Land Danmark

Län/Region 209 - Köpenhamns stad [DK_01]

Kommun 279 - Köpenhamn [DK_0101]

Organisationsnummer 64942212

Organisationsnamn Københavns Kommune

Arbetsställenamn Teknik- og Miljø forvaltning

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Njalsgade 13 4

Arbetsställets postnummer 2300

Besöksadress Njalsgade 13 4

Arbetsställets postort København

Firmatecknare Lykke Leonardsen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Københavns Kommune deltager i temagruppen om klimatilpasning i
projektet.

Københavns Kommune har gennemført en lang planlægningsproces for at nå
til et niveau, hvor kommunen nu kan begynde at anlægge konkrete
klimatilpasningsprojekter i byen. Der er dog stadig brug for udvikling af en
lang række emner for at kunne implementere de omkring 300 projekter der
udgør den samlede skybrudsplan.

Københavns Kommune arbejder med implementering af Københavns
Kommunes skybrudsplan. Der er foretaget en politisk vedtagelse om
projektering og anlæg af 16 konkrete projekter. Samtidig med projektering og
anlæg af de 16 projekter er der iværksat en række udviklingsopgaver der skal
bidrage til projektering og anlæg. Det drejer sig bl.a. om:
a. Implementeringsplan og investeringsredegørelse for
medfinansieringsprojekter
b. Samarbejdsaftaler på tværs af kommunerne
c. Integration af klimatilpasningsarbejde i forvaltningens proces
d. Pilotprojekt Skt. Kjelds Plads og Bryggervangen (skybruds- og
forsinkelsesveje)
e. Udvikling af klimatilpassede byrum
f. Rensning af hverdagsregn (vandkvalitet)
g. Vurdering af muligheder for nedsivning af regnvand og afkobling af
regnvand fra kloakken til skybrudsløsninger.

Københavns Kommune kan bidrage til Cleantech TIPP projektet med
erfaringsudveksling om den gennemførte proces, der har ført til hvor vi er nu.
Der er stadig brug for udvikling af en lang række centrale emner. Særligt er
udbudsformen for projektering og anlæg af de mange projekter interessant at
udvikle. Endvidere skal der videreudvikles på de tekniske løsninger f.eks.
skybrudsveje, vandrensningsmetoder, varslingssystemer og styring af
overløbsbygværker i forbindelse med kraftig regn.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Stefan Werner

Telefon 2493 2564

E-post zp7n@tmf.kk.dk

Projektledare

Namn Stefan Werner

Telefon 2493 2564

E-post zp7n@tmf.kk.dk

Ekonomi

Namn Daniel Mekonnen

Telefon +45 29393202

E-post EB4T@tmf.kk.dk



Land Danmark

Län/Region 209 - Köpenhamns stad [DK_01]

Kommun 279 - Köpenhamn [DK_0101]

Organisationsnummer 29102384

Organisationsnamn Aalborg Universitet Cph.

Arbetsställenamn Aalborg Universitet Cph.

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress A.C. Meyers Vænge 15

Arbetsställets postnummer 2450

Besöksadress A.C. Meyers Vænge 15

Arbetsställets postort København SV

Firmatecknare Martin Vive Ivø

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

AAU Cph. deltager i projektets temagrupper om industriel symbiose og
innovation i affaldssektoren.

AAU Cph. og BOFA er i samarbejde ved at omstille Bornholms eksisterende
affaldssystem til et ressourceeffektivt system. Systemomstillingen har en
innovativ tilgang i form at skabe øget værdi af affaldet og dermed fremme
vækst og jobskabelse. Det handler om at optimere ressourcerne fra alle
kilder, herunder fremme symbiotiske muligheder, øge levetiden af produkter,
samt finde nye måder at organisere samspillet mellem den offentlige og
private sektorer. Førnævnte ligger til grund for etableringen af
Ressourcelaboratoriet på Bornholm.

I Cleantech TIPP står AAU Cph. og BOFA for en case under temagruppen
Innovation i affaldssektoren. Casen består dels i at definere nye
anvendelsesmuligheder for materialefraktionerne plast og organiske
materialefraktioner og dels i at finde frem til kriterier for et udbud som
optimerer anvendelsen af plast og organiske materialefraktioner på Bornholm
gennem markedsdialog og OPI.

Projektets temagruppe får dels glæde af de løsninger og kriterier for udbud,
som udvikles under markedsdialog- og OPIforløbene i projektet, og kan dels
hente inspiration til at organisere samspillet mellem den offentlige og private
sektorer, samt hvordan husholdningsaffald kan kombineres med
erhvervsaffald for at skabe en større volumen af affaldet. Se uddybning af
casen i bilag 4.

AAU Cph og BOFA lægger desuden hus til den ene af projektets to co-
creation workshops som vil finde sted i Bornholms ressourcelaboratorium og
fokusere på ressourcegenanvendelse af husholdnings- og erhvervsaffald.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Stig Hirsbak

Telefon + 45 24777003

E-post sth@plan.aau.dk

Projektledare

Namn Stig Hirsbak

Telefon + 45 24777003

E-post sth@plan.aau.dk

Ekonomi

Namn Jakob Vester

Telefon +45 9940 3699

E-post jave@plan.aau.dk

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 814 - Malmö [SE_1280]

Organisationsnummer 212000-1124

Organisationsnamn Malmö stad

Arbetsställenamn STADSKONTOR OCH JURIDIKAVDELNING

Arbetsställenummer 1914-5366

Arbetsställets postadress August Palms Plats 1

Arbetsställets postnummer 211  52

Besöksadress August Palms Plats 1

Arbetsställets postort MALMÖ

Firmatecknare Kerstin Åkerwall

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Malmö stad deltager i temagrupperne klimatilpasning, industriel symbiose og
innovation i affaldssektoren.

I temagruppen klimatilpasning efterspørger Malmö stad nye løsninger til at
integrere regnvand i byen. Malmö stad er igang med at udvikle et tematisk
tillæg til den eksisterende översiktsplan, som skal beskrive hvordan byen vil



arbejde med regnvandshåndtering i fremtiden. Også arbejdet med en
overgribende skybrudsplan er påbegyndt. Erfaringer fra Cleantech TIPP kan
bidrage til disse planer.
Malmö stad bidrager med erfaringer fra bydelen Augustenborg, hvor grønne
regnvandsløsninger er testet og vurderet siden slutningen af 1990'erne.
Malmö har desuden erfaringer med at indtænke regnvandsløsninger i
planlægningen af nye boligområder, som kan være nyttige for temagruppen.

I temagruppen Innovation i affaldssektoren ønsker Malmö stad særligt at
fokusere på løsninger til en støjsvag, mindre forurenende og pladskrævende
transport af affald. Derudover har Malmö interesse i at koble påvirkning af
borgeradfærd med planlægning af affaldshåndtering for at kunne skabe en
mere effektiv affaldssektor.
Malmö stad arbetar idag med tunga transporter i staden, dels godstransporter
och dels kollektivtrafik. I detta arbete ingår även avfallstransporter som på
många håll är problematiska ur ett stadsplaneringsperspektiv. Ett försök
kommer under hösten 2015 sjösättas för att undersöka möjligheterna till
samlastning och godsleveranser inom ett särskilt utvallt område för att få bort
tung trafik. I detta arbete ingår även avfallstransporterna. Malmö bidrager
bl.a. med erfaringerne fra disse initiativer.

I temagruppen industriel symbiose har Malmö stad særlig interesse i at
arbejde med udfordringerne indenfor Governance strukturer for
højværdiskabelse i industriel symbiose. Malmö ønsker flere erfaringer med
innovative udbudsforløb og ønsker at inddrage det fælles affaldsselskab
SYSAV samt lokal industri i samarbejdet. Malmö stad har en case i
temagruppen industriel symbiose med fokus på industriel symbiose i Malmøs
havneområde, hvor der er fine synergieffekter til initiativet Delad Energi.
Cleantech TIPP kan give Malmö stad erfaringer med hvordan SMV'er
inddrages i den industrielle symbiose og hvordan OPI samarbejde inden et
udbud kan være med til at løfte innovationshøjden for Malmös industrielle
symbiose (se bilag 5 for uddybning om casen).

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Jonas Kamleh

Telefon +46 709 118 310

E-post jonas.kamleh@malmo.se

Projektledare

Namn Rasmus Fredriksson

Telefon +46 708 577124

E-post rasmus.fredriksson@malmo.se

Ekonomi

Namn Anita Tapper

Telefon +46 708 127740

E-post anita.tapper@malmo.se

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 815 - Lund [SE_1281]

Organisationsnummer 202100-3211

Organisationsnamn Lunds Universitet

Arbetsställenamn LU Open

Arbetsställenummer 5504-4788

Arbetsställets postadress Box 117

Arbetsställets postnummer 221  00

Besöksadress Scheelevägen 15A, Ideon Alfa 2

Arbetsställets postort Lund

Firmatecknare Helene Vogelmann

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

LU Open er en udviklingsenhed under Lunds Universitet som designer
efterspørgselsdrevne innovationsprojekter med udgangspunkt i åben
innovation og med OPI som metode. Cleantech TIPP projektet ligger i
direkte forlængelse af LU Opens opdrag om at løse komplekse
samfundsudfordringer og bidrage til fremtidens løsninger ved at skabe triple
helix konstellationer af clusters, virksomheder, regioner, kommuner og
universiteter.

I Cleantech TIPP bidrager LUOpen til særligt to opgaver:

1) at bidrage med juridisk rådgivning særligt rettet mod SMV'er, der indgår i
projektets OPI forløb. LU Open har interesse i at styrke kompetencerne for
offentlig-privat innovation og vil have fokus på hvordan særligt start-up
virksomheder kan deltage i innovative præ-udbud og udbud. LU Open vil
desuden samle viden om og rådgive virksomheder i forskellene på udbud i
DK og SE, så grænsehindringer for virksomheders deltagelse i udbud på
tværs af Sundet mindskes. LU Open opsamler og formidler viden om
SMV'ers deltagelse i OPI samarbejde til glæde for flere virksomheder og
projekter.

2) at inddrage forskere og studerende i løsningen af projektets offentlige
udfordringer. Dette sker dels gennem løbende kontakt med projektets
temagrupper, hvor ekspertviden fra forskere inddrages efter behov, og dels
ved at LU Open lægger hus til den ene af projektets to co-creation workshops
med fokus på klimatilpasning. Her indgår udover projektets partnere med
dette fokus, forskere og studerende i et intensivt forløb med fokus på
projektets udfordringer indenfor klimatilpasning. LU Open har omfattende



erfaring med studenterinnovation med konceptet ConceptX som går på tværs
af studieretninger og udvikler idéer til løsninger af komplekse udfordringer.
LU Open samarbejder med Climate KIC Nordic om denne co-creation
workshop.

LU Open er desuden bindeled til brancheorganisationen WIN, der matcher
virksomheder indenfor klimatilpasning/spildevand med projektets offentlige
udfordringer. WIN er desuden drivkræften bag WIN Nordic, der fokuserer på
offentlig-privat matchmaking i Norden og medlem i innovationsforummet
TAG, hvis netværk inddrages hvor det er hensigtsmæssigt i Cleantech TIPP
projektet.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Peter Lövschall

Telefon +46 725271984

E-post peter.lovschall@luopen.lu.se

Projektledare

Namn Peter Lövschall

Telefon +46 725271984

E-post peter.lovschall@luopen.lu.se

Ekonomi

Namn Karin Ingvarsdotter

Telefon +46 733261065

E-post karin.ingvarsdotter@luopen.lu.se

Land Danmark

Län/Region 210 - Köpenhamns omnejd [DK_02]

Kommun 291 - Höje-Taastrup [DK_0209]

Organisationsnummer 19501817

Organisationsnamn Høje-Taastrup Kommune

Arbetsställenamn Høje-Taastrup Kommune

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Bygaden 2

Arbetsställets postnummer 2620

Besöksadress Bygaden 2

Arbetsställets postort Høje-Taastrup

Firmatecknare Arne Schøller Larsen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Høje-Taastrup Kommune deltager i temagruppen om industriel symbiose.

Høje Taastrup Kommune har i samarbejde med Rockwool og NIRAS taget
initiativ til INPRES (Innovations- og produktioncenter for Recycling og
Symbiose). Centeret planlægges igangsat på Rockwools 300.000 m2 store
erhvervsareal i Hedehusene og tager bl.a. udgangspunkt i Rockwools
interesse i at genanvende flere af samfundets affaldsprodukter som råvarer i
egen produktion.

Opstarten af INPRES anvendes som case i temagruppen for industriel
symbiose. For temagruppen egner INPRES sig som case til at afprøve de
fælles udfordringer indenfor governance og udvikling af forretningsmodeller
for industriel symbiose, da det er et initiativ under opstart, der i sin
opstartsfase vil have fokus på netop de elementer temagruppen ønsker at
afprøve. I projektperioden kan temagruppen undersøge hvordan kommuner
kan facilitere udviklingen af industriel symbiose og gennem udviklingen af
konkrete forretningsmodeller, udarbejde kriterier for generiske
forretningsmodeller til industriel symbiose

Samarbejdet under Cleantech TIPP er en fordel for Høje Taastrup, idet
erfaringer fra de øvrige partnere kan inddrages i udviklingen af INPRES og
projektets tilknyttede forskningskompetencer og virksomhedskontakter kan
bidrage til at udvikle konceptet.

Centeret kan med tiden udvikles til at dække Storkøbenhavn og
Øresundsregionen, og skal være industriel frontløber for nye kommercielle
aktører og give plads til mange typer jobs. Det vil kræve innovative løsninger
for, at satsningen kan løses.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Arne Larsen

Telefon +45 20216409

E-post arnelar@htk.dk

Projektledare

Namn Arne Larsen

Telefon +45 20216409

E-post arnelar@htk.dk



Ekonomi

Namn Rikke Knudsen

Telefon +45 43 59 14 62

E-post rikkeKn@htk.dk

Land Danmark

Län/Region 214 - Vest- och Sydsjälland [DK_06]

Kommun 317 - Kalundborg [DK_0604]

Organisationsnummer 29189595

Organisationsnamn Dansk SymbioseCenter

Arbetsställenamn Dansk SymbioseCenter

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Hareskovvej 14

Arbetsställets postnummer 4400

Besöksadress Hareskovvej 14,  4400 Kalundborg

Arbetsställets postort Kalundborg

Firmatecknare Mette Skovbjerg

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Dansk SymbioseCenter deltager i temagruppen industriel symbiose.

Dansk SymbioseCenter er centrum for viden og udvikling af industrielle
symbioser. Dansk SymbioseCenter ligger i Kalundborg, som er Danmarks
foregangskommune for industriel symbiose og siden 1970erne har bedrevet
industriel symbiose.

I Cleantech TIPP projektet ønsker Dansk SymbioseCenter at bidrage med sin
erfaring med industrielle symbioser. Dansk SymbioseCenter leverer
rådgivning til kommuner, der vil starte industriel symbiose i deres
lokalområde. Herigennem ønsker centeret at bidrage til at styrke
erhvervsudviklingen i Øresundsregionen.

Dansk SymbioseCenter ønsker at bidrage til temagruppen ved at:
- Forestå inddragelsen af virksomhederne, herunder sikre den nødvendige
andel af små- og mellemstore deltagervirksomheder.
- Tilrettelægge og gennemføre åbne workshops og seminarer om governance
og forretningsmodeller
- Tilrettelægge og gennemføre en konference med fokus på barrierer, der
besværliggør industriel symbiose

Under Governance strukturer kan Dansk Symbiosecenter bidrage med
følgende:
- Den indledende afdækning af fælles standarder
- Afdækningen af (lovgivningsmæssige) og institutionelle barrierer
- Motivationsfaktorerne i forhold til virksomheders indtræden i industrielle
symbioser - herunder særligt med fokus på de mindre og små virksomheders
indtræden
- Vejledning af virksomheder til at indgå i industrielle symbioser
- Kilderegistrering af materialer til industriel symbiose [kommunernes
mulige rolle gennem understøtning] - Rebiosis eller tilsvarende
databasesystem
Under Forretningsmodeller kan Dansk SymbioseCenter bidrage med
følgende:
- Udarbejdelse af forretningsmodeller
- Udarbejdelse af modeller for fastholdelse af forretningsmodeller i en
omskiftelig organisatorisk ramme
- Afdække forholdene omkring tilrettelægning af investeringer og
risikodeling mellem en flerhed af aktører i en industriel symbiose

www.symbiosecenter.dk

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Søren Birksø Sørensen

Telefon +45 21 56 99 21

E-post Soren.Sorensen@kalundborg.dk

Projektledare

Namn Søren Birksø Sørensen

Telefon +45 21 56 99 21

E-post Soren.Sorensen@kalundborg.dk

Ekonomi

Namn Karin Pedersen

Telefon +45 24 59 49 54

E-post karin.pedersen@kalundborg.dk

Land Danmark

Län/Region 209 - Köpenhamns stad [DK_01]

Kommun 280 - Frederiksberg [DK_0102]

Organisationsnummer 11259979

Organisationsnamn Frederiksberg Kommune



Arbetsställenamn Frederiksberg Kommune

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Smallegade 1

Arbetsställets postnummer 2000

Besöksadress Smallegade 1

Arbetsställets postort Frederiksberg

Firmatecknare Jan Bøge Sørensen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Frederiksberg Kommune deltager i temagrupperne Klimatilpasning og
Innovation i affaldssektoren.

I temagruppen Klimatilpasning kan Frederiksberg Kommune bidrage med
erfaring med udarbejdelse af klimatilpasningsplan,
skybrudskonkretiseringsplaner (i sam.arb. med Københavns Kommune)
realisering af projekter i tæt samarbejde med Frederiksberg Forsyning.
Herudover kan Frederiksberg bidrage med erfaringer fra  tværfaglig
forankring i forvaltningen, med dertilhørende kompetenceløft og netværk
indenfor klimatilpasning. Også arbejdet med VANDPLUS-projektet og
erfaringerne med konkrete projekter mht. materialer/drift kan være nyttige
for temagruppen. Frederiksberg Kommune håber at opnå mere viden om
hvorledes man kan bruge udbudsform mv. som en del af projektudviklingen,
når de mange kommende projekter skal realiseres. Frederiksberg ønsker mere
viden om hvordan man kan videreudvikle de tekniske løsninger vi i dag
kender til f.eks. indenfor transport af vand på overfladen (skybrudsveje mm)
og hvorledes man på bedste vis kan kombinere dette med tilgængelighed,
sundhed, vandkvalitet, drift og æstetiske løsninger der passer til
Frederiksberg. Frederiksberg indgår sammen med Höje Å Vattenråd med en
case i temagruppen klimatilpasning med fokus på fysiske skybrudsveje (se
bilag 3 for uddybning).

I temagruppen Innovation i affaldssektoren har Frederiksberg Kommunie
interesse i a) at få genanvendt flere ressourcer med højest mulig kvalitet og til
lavest mulige pris, b) at gøre det nemmere for borgerne at sortere og c) at
spare plads til affald i byen. Frederiksberg efterspørger alternative metoder til
indsamling af plast og organisk husholdningsaffald. Der er især udfordringer
med sammensatte produkter, som ofte indeholder plast. Det bør også være
lettere at aflevere blandt andet tekstiler på en måde, hvor ressourcerne
bevares. Der skal være plads til affaldet, men omvendt skal pladsen udnyttes
bedst muligt især i byen, hvor pladsen er sparsom. Frederiksberg ønsker
derfor at minimere beholderantallet og finde løsninger, der sparer på pladsen
med respekt for den samlede økonomi. Med henblik på at få volumen op og
dermed prisen ned ser Frederiksberg en fordel i et bredt samarbejde med
andre kommuner om husholdningsaffald og så vidt muligt lignende affald fra
virksomheder. Ved at skabe bedre materialestrømme i tæt dialog med de
oprindelige eller nye producenter kan vi bidrage til en cirkulær økonomi. Det
kan f.eks. være ved bedre sorteringsteknologier og ved at facilitere, at der kan
frasorteres ressourcer højere i værdikæden.Frederiksberg Kommune kan
eksempelvis bidrage til temagruppen ved at stille en del af sit affald til
rådighed for virksomheder både med henblik på udvikling af
sorteringsløsninger og nye produkter/halvfabrikata.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Maria Louise Boe-Whitehorn

Telefon +45 38214087

E-post mabo06@frederiksberg.dk

Projektledare

Namn Maria Louise Boe-Whitehorn

Telefon +45 38214087

E-post mabo06@frederiksberg.dk

Ekonomi

Namn Mei-Yi Køhn

Telefon + 45 38214082

E-post meko02@frederiksberg.dk

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 817 - Helsingborg [SE_1283]

Organisationsnummer 2120001157

Organisationsnamn Helsingborg stad

Arbetsställenamn Stadsledningsförvaltningen, avdelningen för strategisk samhällsutveckling,
enheten för mark och exploatering

Arbetsställenummer 1915-0770

Arbetsställets postadress STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Avdelningen för strategisk
samhällsutveckling, Rådhuset

Arbetsställets postnummer 222  51

Besöksadress STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Avdelningen för strategisk
samhällsutveckling, Rådhuset

Arbetsställets postort Helsingborg

Firmatecknare Palle Lundberg



Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Helsingborg stad deltager i temagrupperne klimatilpasning og industriel
symbiose.

Indenfor industriel symbiose har Helsingborgs energiselskab Öresundskraft
en række kompetencer indenfor innovation i de urbane systemer for varme,
køling og affaldshåndtering. Öresundkraft koordinerer aktiviteterne i
Cleantech TIPP med Urban Magma initiativet med ovennævnte fokus.
Helsingborg har interesse i at benytte samarbejdet i Cleantech TIPP projektet
til at undersøge mulighederne for at samle erfaringerne med industriel
symbiose i et Øresundsregionalt center, der koordinerer og understøtter
udviklingen af lokale industriel symbioser. Samarbejdet med Dansk
SymbioseCenter der deltager som partner i Cleantech TIPP under
Kalundborg Kommune og med andre partnere, som ønsker opstart af lokale
industrielle symbioser er derfor relevant.

I temagruppen klimatilpasning kan Helsingborg bidrage med erfaringer fra
arbejdet med at koordinere initiativer og regelsæt i samarbejde med private
aktører. Helsingborg har udviklet en digital model for nedbør med mulighed
for simuleringer og tests, der kan bidrage til casen KLIMATEKET i
temagruppen klimatilpasning. Helsingborg ønsker med samarbejdet at
efterspørge innovative løsninger der kan forudse vandstrømme og nye
løsninger til skybrudsveje, der samtidig bevarer de positive aspekter ved vand
i byerne.

Helsingborg stad har erfaring med at gennemføre innovative konkurrencer,
hvor virksomheder matches til identificerede offentlige behov i samarbejde
med videninstitutioner. Denne erfaring vil blive inddraget i Cleantech TIPP
projektet. Helsingborg ønsker at dele erfaringer med andre partnere i
Cleantech TIPP om innovationsudbud og om at skabe forudsætninger for
udbrede testbeds, hvor virksomheder kan teste produkter og metoder indenfor
den kommunale virksomhed.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Christina Zoric Persson

Telefon +46 42-10 36 50

E-post Christina.ZoricPersson@helsingborg.se

Projektledare

Namn Christina Zoric Persson

Telefon +46 42-10 36 50

E-post Christina.ZoricPersson@helsingborg.se

Ekonomi

Namn Klas Rosell

Telefon +46-42105366

E-post klas.rosell@helsingborg.se

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 817 - Helsingborg [SE_1283]

Organisationsnummer 556217-4580

Organisationsnamn NSR AB

Arbetsställenamn NSR Production

Arbetsställenummer 5186-9220

Arbetsställets postadress HJORTSHÖGSVÄGEN 1

Arbetsställets postnummer 252  22

Besöksadress HJORTSHÖGSVÄGEN 1

Arbetsställets postort Helsingborg

Firmatecknare Kim Olsson

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ejes af seks kommuner Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

NSR deltager i temagruppen innovation i affaldssektoren. Her indgår NSR
med casen 'Digitalisering af NSR'. Udgangspunktet er ønsket om at anvende
digitalisering til målgruppetilpasset kommunikation med borgerne som kan
fremme borgernes adfærdsændringer, så der på sigt opnås mere genbrug og
mindre affaldsmængder. NSR efterspørger også løsninger til digitalisering af
indsamlingskøretøjer og genanvendelsescentraler. I Cleantech TIPP projektet
ønsker NSR at udnytte det øresundsregionale triple helix netværk til en
innovationskonkurrence med ovennævnte fokus.Udvalgte løsninger går
videre til at testes i NSRs virksomhed. NSR egner sig som case til at afprøve
de fælles udfordringer indenfor indsamling af husholdningsaffald, da det er et
initiativ under opstart med udgangspunkt i et etableret affaldsselskab, der har
erfaringer med at anvende inkubatormiljøer til nye løsninger. Temagruppen
får dels glæde af de konkrete løsninger til digitalisering af
affaldsindsamlingen og kan samtidig lære af erfaringerne med at gennemføre
tekniktävlinger og tests i et affaldsselskab.

Generelt kan NSR bidrage med erfaringsudveksling om innovationsudbud og
innovationskonkurrencer, samt inkubatorordninger indenfor virksomheden. I
Cleantech TIPP projektet videreudvikles  erfaringerne fra SAMSA
(SAMarbete, Sydsvenskt Avfall ¿ www.samsa-innovation.se), hvor NSR er
ved at afslutte et
innovationsudbud af et genanvendelsessystem. SAMSAs netværk af
indkøbere og leverandører inddrages i Cleantech TIPP, med udgangspunkt i
netværkets fokus på fælles udfordringer og udviklingsmuligheder indenfor
affaldsbranchen. NSR bidrager desuden med relevante erfaringer fra



udviklingen af en ny forretningsmodel, hvor kommunale kerneopgaver for
affaldshåndtering forenes med erhvervsudvikling og affaldsminimering.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Angelika Blom

Telefon +46 42-400 13 88

E-post Angelika.Blom@nsr.se

Projektledare

Namn Angelika Blom

Telefon +46 42-400 13 88

E-post Angelika.Blom@nsr.se

Ekonomi

Namn Johan Kristiansson

Telefon +46 42 400 1319

E-post Johan.kristiansson@nsr.se

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 814 - Malmö [SE_1280]

Organisationsnummer 846501-1818

Organisationsnamn Hållbar Utveckling Skåne

Arbetsställenamn Hållbar Utveckling Skåne

Arbetsställenummer 4181-0920

Arbetsställets postadress ÄNGELHOLMSGATAN 1 A 2TR

Arbetsställets postnummer 214  22

Besöksadress ÄNGELHOLMSGATAN 1 A 2TR

Arbetsställets postort Malmø

Firmatecknare Helena Thelander

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Föreningen Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) ser sin medverkan i
Cleantech TIPP som en naturlig fortsättning av de upphandlingsprojekt som
under de senaste åren drivits genom HandlingsForum (tidigare MILOU),
HUT Skånes kompetenscentra för hållbara inköp. Föreningen har ett skånskt
och nationellt nätverk av kommunala upphandlare och experter inom
upphandling och har en lång erfarenhet av kommunikation och aktiviteter
riktade mot kommuner.
HUT Skåne driver även flera nätverk för experter och intresserade och ett av
dessa arbetar med förebyggande av avfall vilket är ett av fokusområdena för
Cleantech TIPP. Att kommunicera projektet till nätverket kan ge ömsesidig
nytta för projektet och nätverket. HUT Skånes roll i projektet är att hålla
kontakterna med kommunerna levande genom projektperioden och se till att
projektet kommuniceras ut i Skåne, utanför projektets aktörer via olika
kanaler. Kommunikationen sker både in i de kommuner som inte är aktivt
deltagande i projektet, för att sprida kunskap och erfarenhet även till dem
samt in i övriga sektorer via HUT Skånes medlemsbas som sträcker sig över
alla samhällets sektorer, olika tematiska nätverk och prenumeranter på
föreningens nyhetsbrev.

Breda kommunikationsinsatser ger alla kommuner möjlighet att vara
uppdaterade på processen då många kommuner i Skåne kan vara intresserade
av projektet men inte har ekonomiska eller personella möjligheter att delta.

HUT Skåne ansvarar för att det produceras ett lättillgängligt material i pdf-
format som kan erbjuda andra möjligheten att driva en process liknande den
som görs i projektet Cleantech TIPP. Materialet produceras i samarbete med
övriga relevanta partners i projektet.
HUT Skåne samarbejder desuden i projektet med danske Forum for
Bæredygtige Indkøb (interessent i projektet) om videndeling om
markedsdialog og OPI samarbejde før offentlige udbud.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Helena Thelander

Telefon +46 0708-93 11 03

E-post helena.thelander@hutskane.se

Projektledare

Namn Helena Thelander

Telefon +46 0708-93 11 03

E-post helena.thelander@hutskane.se

Ekonomi

Namn Catharina Edman

Telefon +46 040-254056



E-post catharina@pearsonab.se

Land Danmark

Län/Region 211 - Nordsjälland [DK_03]

Kommun 299 - Helsingör [DK_0304]

Organisationsnummer 31983711

Organisationsnamn LYCEUM

Arbetsställenamn Lyceum

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Gl Tibberupvej 26

Arbetsställets postnummer 3060

Besöksadress Gl Tibberupvej 26

Arbetsställets postort Espergærde

Firmatecknare Jens Rønnow Lønholdt

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

LYCEUM deltager i temagruppen klimatilpasning, hvor LYCEUM står for
casen Udvikling af digitalt beslutningsredskab til klimatilpasning. Redskabet
skal i overensstemmelse med temagruppens valgte udfordringer simulere og
visualisere konsekvenserne af forskellige klimatilpasningsløsninger og gøre
data om skybrud tilgængelig for en bred skare af aktører for at give lokale
politikere, borgere og virksomheder mulighed for at træffe strategiske og
taktiske valg/beslutninger for klimatilpasning. Indenfor rammerne af
Cleantech TIPP vil en demomodel af det digitale  beslutningsværktøj blive
udviklet og afprøvet i en dansk kommune og en svensk kommune. Læs mere
om casen i bilag 3.

LYCEUM indgår som partner i Cleantech TIPP med medfinansiering fra
KLIKOVAND ved Gladsaxe Kommune, KLIKOVAND ved Lyngby-
Taarbæk Forsyning, Teknologisk Institut, DHI, DTU COMPUTE til at
koordinere samarbejdet om udviklingen af det digitale beslutningsredskab.
Det er således kun LYCEUM der har støtteberettigede udgifter i Cleantech
TIPP projektet.

Partnerskabet vil i Cleantech TIPP være i dialog med temagruppens
medlemmer om udvikling af redskabet så beslutningsredskabets indhold
tilpasses temagruppens behov. Hvis der opstår behov som ikke kan løftes af
de medfinansierende partnere, inviteres til yderligere markedsdialog med
andre virksomheder. Med sin fleksible opbygning skal redskabet give
mulighed for anvendelse i mange forskellige kontekster i Øresundsregionen
og i senere eksportøjemed.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Jens Rønnow Lønholdt

Telefon +45 49135273

E-post lonholdt@lyceumconsult.dk

Projektledare

Namn Jens Rønnow Lønholdt

Telefon +45 49135273

E-post lonholdt@lyceumconsult.dk

Ekonomi

Namn Jens Rønnow Lønholdt

Telefon +45 49135273

E-post lonholdt@lyceumconsult.dk

Land Danmark

Län/Region 215 - Fyn [DK_07]

Kommun 333 - Odense [DK_0708]

Organisationsnummer 33501404

Organisationsnamn Processio

Arbetsställenamn Processio

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Lille Gråbrødrestræde 1, 2.

Arbetsställets postnummer 5000

Besöksadress Lille Gråbrødrestræde 1, 2.

Arbetsställets postort Odense C

Firmatecknare Casper Helbo-Nielsen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Processio tilbyder indkøbere og leverandører i den offentlige og private
sektor nye løsninger til at optimere og effektivisere det offentlige-private
samarbejde. Via online løsninger til markedsdialog, videndeling og
procesoptimering understøttes det strategiske arbejde med offentlige udbud
og OPI.



I Cleantech TIPP står Processio for afprøvningen af en digital platform for
OPI samarbejde. Processio har udviklet et digitalt dialogværktøj, som
løbende registrerer dialogen i OPI til senere dokumentation, så erfaringer
opsamles og juridiske faldgruber forebygges. Cleantech TIPP vil desuden
gøre brug af Processios digitale platform, der samler virksomhedsprofiler og
løsninger og matcher dem med relevante udbud. I projektets levetid vil dette
lette overblikket over projektets fremskridt og sikre erfaringsopsamling og
dokumentation.

Værktøjet understøtter det øgede krav til dokumentation i EUs nye
udbudsdirektiv og vil danne basis for at skabe én indgang til
Øresundsregionale udbud og løsninger, der gør det lettere for udbydere og
tilbudsgivere at finde hinanden.

Processio træder ind i Cleantech TIPP med en forventning om at kunne drage
vigtige erfaringer fra projektet ift. fremadrettet at kunne understøtte
offentlige-private samarbejde inden for områder som cleantech, smart city og
welfare technology. I  projektet vil Processio have et særligt fokus på
udviklingen af platformens modul til match af ordregivers behov med
leverandørers produkter. Processio vil bl.a. fokusere på at indsamle relevant
viden og erfaringer, samt at identificere konkrete behov og løsninger, som
kan bidrage til at sikre nem adgang for klynger og lignende til deltagelse i det
offentlige-private samarbejde.

Link til den digitale platform: www.comdia.com
Link til Processio: www.processio.dk

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Nej

Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Casper Helbo-Nielsen

Telefon +45 26 14 15 44

E-post casper@processio.dk

Projektledare

Namn Casper Helbo-Nielsen

Telefon +45 26 14 15 44

E-post casper@processio.dk

Ekonomi

Namn Casper Helbo-Nielsen

Telefon +45 26 14 15 44

E-post casper@processio.dk

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 814 - Malmö [SE_1280]

Organisationsnummer 202100-2346

Organisationsnamn LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN

Arbetsställenamn LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE

Arbetsställenummer 1907-9540

Arbetsställets postadress KUNGSGATAN 13

Arbetsställets postnummer 211  49

Besöksadress KUNGSGATAN 13

Arbetsställets postort Malmø

Firmatecknare Suzanne Jacobsson

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Länstyrelsen i Skåne er svensk koordinerende partner for Cleantech TIPP.
Koordinerende Partner koordinerer kontakten med de nationale kontrollanter
i det land (Sverige) hvor Lead Partneren ikke har hjemsted. Länstyrelsen
Skåne står for kvalitetskontrol af indsendt regnskabsmateriale fra øvrige
svenske partnere.

Länsstyrelsen Skåne har agerat projektägare för tidigare upphandlingsprojekt
och har ett stort intresse av att stödja ett fortsatt arbete i Skåne. Av särskilt
intresse är innovativa systemlösningar som bidrar till en hållbar
samhällsutveckling. Länsstyrelsen Skåne har viktiga regeringsuppdrag
kopplade till områden miljö, klimat och energi. Det pågår även ett arbete för
att definiera länsstyrelsernas roll i hållbar konsumtion och ett viktigt
arbetsområde i detta sammanhang är den offentliga upphandlingen.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Peter Cavala

Telefon +46 10-2241276

E-post peter.cavala@lansstyrelsen.se

Projektledare

Namn Hanna Savola

Telefon +46 10-2241624

E-post hanna.savola@lansstyrelsen.se



Ekonomi

Namn Nermina Hrelja

Telefon +46 10-2241377

E-post nermina.hrelja@lansstyrelsen.se

Land Danmark

Län/Region 210 - Köpenhamns omnejd [DK_02]

Kommun 292 - Lyngby-Taarbäk [DK_0210]

Organisationsnummer 300600946

Organisationsnamn Danmarks Tekniske Universitet

Arbetsställenamn Danmarks Tekniske Universitet, Climate-KIC Nordic

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Anker Engelunds Vej 101 A

Arbetsställets postnummer 2800

Besöksadress Anker Engelunds Vej 101 A

Arbetsställets postort Kgs. Lyngby

Firmatecknare Susanne Pedersen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

DTU indgår med instituttet Climate-KIC Nordic (institutnr. 63) i Cleantech
TIPP. Climate-KIC Nordic er et af EU's KIC programmer, men indgår i
Cleantech TIPP projektet med medfinansiering fra DTU.

Climate-KIC Nordic ser Cleantech TIPP projektet som en mulighed for at
understøtte KIC'ens målsætning om at bidrage til innovative løsninger på de
fælles klimaudfordringerne via samarbejde mellem universiteter, erhvervsliv
og den offentlige sektor. Climate-KIC Nordic har mulighed for at inddrage et
bredt netværk af virksomheder og forskere i projektet. Climate-KIC Nordics
konkrete rolle i Cleantech TIPP projektet er at planlægge og gennemføre to
co-creation forløb med fokus på henholdvis klimatilpasning og industriel
symbiose. Dette gøres i samarbejde med projektpartnerne LUOpen og AAU.

Climate-KIC Nordic har gode erfaringer med at afholde tilsvarende
'Climathons' hvor kommuner stiller udfordringen og virksomheder og
universiteter (forskere/studerende) i fællesskab udvikler løsninger. I praksis
foregår de to co-creation workshops ved at deltagerne opdeles i mindre
grupper på tværs af private og offentlige skel og i løbet af 24 timer kommer
med et bud på en løsning af én af projektets udfordringer i relation til de
valgte cases i temagrupperne. Læs uddybning under projektaktiviteten Co-
creation forløb

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Line Gry Knudsen

Telefon +45 4525 1107

E-post line@climate-kic-nordic.org

Projektledare

Namn Line Gry Knudsen

Telefon +45 4525 1107

E-post line@climate-kic-nordic.org

Ekonomi

Namn Niels Buchholst

Telefon +45 4525 1170

E-post niels@climate-kic-nordic.org

Land Sverige

Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 814 - Malmö [SE_1280]

Organisationsnummer 5562895978

Organisationsnamn SYSAV  AKTIEBOLAG

Arbetsställenamn SYSAV UTVECKLING AKTIEBOLAG

Arbetsställenummer 2611-1898

Arbetsställets postadress SPILLEPENGSGATAN 13

Arbetsställets postnummer 211  24

Besöksadress SPILLEPENGSGATAN 13

Arbetsställets postort Malmø

Firmatecknare Anders Persson

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Sysav Utveckling deltager i temagrupperne industriel symbiose og
innovation i affaldssektoren.

Sysav er Sydskånes affaldsselskab. Under Sysav ligger datterselskabet Sysav
Utveckling AB, som arbejder med forskning og udvikling. Sysav Utveckling



fokuserer bl.a. på områderne genanvendelse af materialer, biologisk
behandling, energigenanvendelse.

Sysav er sammen med Malmö stad ved at udvikle industriel symbiose i Norra
Hamnen, Malmö og ønsker at udveksle erfaringer fra temagruppen for
industriel symbiose med initiativet. I synnerhet vad gäller kombinationen
marknadsdialog och upphandling tillför Cleantech TIPP oss nya möjligheter i
samband med ev upphandlingar.

I temagruppen for innovation i affaldssektoren er Sysav Utveckling særligt
interesserede i genanvendelse af plast, tekstiler og sammensatte produkter.
En af udfordringerne med plasthåndtering er, at der ikke er plads til flere
fraktioner på genbrugsstationerne, så Sysav efterspørger løsninger til dette.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Anders Persson

Telefon +46 40 635 181

E-post anders.persson@sysav.se

Projektledare

Namn Anders Persson

Telefon +46 40 635 181

E-post anders.persson@sysav.se

Ekonomi

Namn Pia Olsson

Telefon +46 406351832

E-post pia.olsson@sysav.se

Land Danmark

Län/Region 211 - Nordsjälland [DK_03]

Kommun 298 - Fredensborg [DK_0303]

Organisationsnummer 29188335

Organisationsnamn Fredensborg Kommune

Arbetsställenamn Fredensborg Kommune

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Bogårdsvej 419

Arbetsställets postnummer 3050

Besöksadress Bogårdsvej 419, 3050 Humlebæk

Arbetsställets postort Humlebæk

Firmatecknare Ulla Catrine Brinch

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Fredensborg Kommune deltager i temagruppen klimatilpasning.

Kokkedal en forstad i Fredensborg Kommune tidligere ramt af massive
oversvømmelser, hvor en række parcelhuse blev oversvømmet af Usserød å.
Kokkedal er desuden præget af forstadens klassiske udfordringer. De enkelte
byområder er adskilt fra hinanden, de offentlige byrum er nedslidt, og der er
ikke meget byliv. Fredensborg Kommune er derfor igang med at gennemføre
Klimatilpasning Kokkedal der anvender klimatilpasningen som en mulighed
for at binde Kokkedal bedre sammen, skabe nye aktive byrum og styrke
bylivet. Aktiviteter er bl.a. etablering af diger langs åen, igangsættelse af
¿den blå-grønne haveby¿.Etableringen forventes at være færdig i 2017.

I Cleantech TIPP projektet har Fredensborg særligt interesse i governance
strukturer, hvor erfaringer kan inddrages i projektet fra Klimatilpasning
Kokkedal og Usserød Å.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Ejvind Mortensen

Telefon 72 56 59 46

E-post ejmo@fredensborg.dk

Projektledare

Namn Ejvind Mortensen

Telefon 72 56 59 46

E-post ejmo@fredensborg.dk

Ekonomi

Namn Helle Petersen

Telefon

E-post help@Fredensborg.dk

Land Sverige



Län/Region 248 - Skåne [SE_12]

Kommun 815 - Lund [SE_1281]

Organisationsnummer 845003-2894

Organisationsnamn Höje Å Vattenråd

Arbetsställenamn Höje Å Vattenråd

Arbetsställenummer 4742-9626

Arbetsställets postadress Höje å vattenråd Tekniska förvaltningen Box 41

Arbetsställets postnummer 221  00

Besöksadress Höje å vattenråd Tekniska förvaltningen Box 41 221 00 Lund

Arbetsställets postort Lund

Firmatecknare Jonas Johansson

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Höje Å Vattenråd indgår i temagruppen klimatilpasning.

Höje Å Vattenråd er en frivillig sammenslutning af kommuner, industrier,
vandafledningsselskaber og andre som er berørte af Höje Å området - et 316
m2 stort ådalsområde i Skåne. De primære kommuner i samarbejdet et Lund,
Lomma, Staffanstorp og Svedala.

Vattenrådets ändamål är att, för både yt- och grundvatten:
- Ta ett helhetsperspektiv på vattenresurserna i området
- Utgöra ett forum för samverkan mellan alla aktörer som berörs av
vattenfrågor
- Verka för att värna och förbättra vattenmiljöernas kvalitet
- Övervaka vård och nyttjande av Höje å med hänsyn till alla berördas olika
intressen
- Initiera nödvändiga planerings- och åtgärdsinsatser för    Höje å
- Vara kontakt- och rådgivande organ angående kontroll, vård och nyttjande
av vattenmiljön.

Se www.hojea.se for uddybning.

I Cleantech TIPP er Vattenrådet interesseret i udviklingen af
rapporteringssystemer, skybruds- og forsinkelsesveje og rensning og genbrug
af vand. Vattenrådet indgår sammen med Frederiksberg Kommune i casen
Skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje för att minska oönskade
översvämningar och minska föroreningarna till recipienterna, hvor
Vattenrådet vil deltage med fysiske områder til udviklingen af løsninger i
Cleantech TIPP.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Jonas Johansson

Telefon +46 46-35 50 00

E-post jonas.johansson@lund.se

Projektledare

Namn Jonas Johansson

Telefon +46 46-35 50 00

E-post jonas.johansson@lund.se

Ekonomi

Namn Jonas Johansson

Telefon +46 46-35 50 00

E-post jonas.johansson@lund.se

Land Danmark

Län/Region 211 - Nordsjälland [DK_03]

Kommun 297 - Alleröd [DK_0302]

Organisationsnummer 60183112

Organisationsnamn Allerød Kommune

Arbetsställenamn Allerød Kommune

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Bjarkesvej 2

Arbetsställets postnummer 3450

Besöksadress Bjarkesvej 2

Arbetsställets postort Allerød

Firmatecknare Niels Erik Von Freiesleben

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Allerød kommune deltager i temagrupperne Klimatilpasning, Innovation i
affaldssektoren og Industriel symbiose.

Generelt ønsker Allerød Kommune via Cleantech TIPP projektet at få indsigt
i, hvordan man kan bruge de nye udbudsform er som en del af
projektudviklingen, når kommende projekter skal realiseres.

I temagruppen Klimatilpasning ønsker Allerød Kommune mere viden om
hvordan man kan videreudvikle de tekniske løsninger, som vi i dag kender til
f.eks. indenfor transport af vand på overfladen og rensning af overfladevand



med henblik på at nedsive det lokalt eller ligefrem bruge det aktivt til
vanding mm. Dette kunne på sigt medføre reducerede udgifter til etablering
af separate regnvandsledninger i byudviklingsområder. Samtidig har
kommunen behov for i højere grad at involvere private borgere og
virksomheder i at medvirke i en aktiv indsats i forhold til at løse
regnvandsproblemer på egen grund og dermed modvirke problemer, som går
på tværs af offentlig og private skel. Allerød kan bidrag med konkret lokalitet
til afprøvning af løsninger til rensning af regnvand med henblik på at enten at
nedsive det lokalt eller anvende det til rekreative formål. Samtidig vil det
være interessant for Allerød at følge arbejdet med forsinkelsesveje samt
rensning og brug af regnvand i casen Frederiksberg/Höje Å Vattenråd tæt.

I temagruppen Innovation i affaldssektoren har Allerød Kommune interesse i
at få genanvendt flere ressourcer med højest mulig kvalitet og til lavest
mulige pris samt at gøre det nemmere for borgerne at sortere. Samtidig er det
interessant at få indsigt i hvordan kommunen kan arbejde med udbud, der
sikre en god balance mellem udvikling af nye og bedre løsninger til
affaldssortering, god økonomi i drift af indsamlingsordningerne og optimal
genanvendelse af materialeressourcer. Allerød Kommune kan bidrage med at
stille krav til nyudvikling af løsninger til indsamling af plast og organisk
materiale samt afprøvning af nye løsninger og indsamling af brugerfeedback.
Samtidig vil det være interessant for Allerød Kommune at følge casen
Omstillingen af affaldssektoren på Bornholm tæt.

I temagruppen Industriel symbiose ønsker Allerød Kommune at starte dialog
med det private erhvervsliv om ressourcegenanvendelse. Platformen for dette
er et eksisterende netværk for kommunes private virksomheder, som
kommunen driver.
Allerød Kommune vil primært arbejde med virksomhedernes
ressourceudnyttes
i regi af et andet projekt, Bæredygtig Bundlinje. Det vil dog være interessant
for kommunen på sidelinjen at følge udviklingen af især casen INPRES,
industriel symbiose i Høje Taastrup i Cleantech TIPP. Allerød Kommune vil
kunne bidrage med erfaringer opnået gennem projektet Bæredygtig
Bundlinje.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Annette Pedersen

Telefon +45 48 100 306

E-post anep@alleroed.dk

Projektledare

Namn Annette Linda Pedersen

Telefon +45 48 100 306

E-post anep@alleroed.dk

Ekonomi

Namn Annette Pedersen

Telefon +45 48 100 306

E-post anep@alleroed.dk

Land Danmark

Län/Region 209 - Köpenhamns stad [DK_01]

Kommun 279 - Köpenhamn [DK_0101]

Organisationsnummer 31679001

Organisationsnamn Foreningen Tænketanken Concito

Arbetsställenamn Foreningen Tænketanken Concito

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Kattesundet 4, 3. sal

Arbetsställets postnummer 1458

Besöksadress Kattesundet 4, 3. sal

Arbetsställets postort Kattesundet 4, 3. sal

Firmatecknare Jarl Krausing

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

CONCITO er Danmarks største grønne tænketank og netværk med over 100
virksomheder, forskere, organisationer og individuelle medlemmer.
CONCITO gennemfører analyser og anvender den nyeste forskning til at
opbygge og udbrede relevante tekniske og socio-økonomisk viden indenfor
udvalget sektorer, der kan understøtte overgangen til et samfund med lavere
CO2 udledning og mere effektiv klimatilpasning. CONCITO fungerer som
sparringspartner og administrerer flere dialog platforme med interessenter på
politisk niveau og indenfor den private og offentlige sektor for at fremme
vidensdeling, og for at understøtte omsætningen af ny viden i opskaleret
handling

Cleantech TIPP projektet stemmer overens med CONCITO's grundværdier,
idet projektet understøtter potentialet i at anvende OPI til at skabe aktuelle,
skalerbare løsninger. CONCITO's vidensbaserede og analytiske tilgang til
relevante sektorer for Cleantech TIPP's fokusområder industriel symbiose,
klimatilpasning og innovation i affaldssektoren, kan løfte kvaliteten af de
løsninger, der udvikles i projektet. CONCITO's internationale netværk kan
medvirke til at brande og udbrede projektets resultater og CONCITO's
danske netværk på nationalt niveau kan bidrage til at løfte projektets
budskaber til et dansk politisk niveau.

I de enkelte temagrupper i projektet vil CONCITO bidrage til at:

- kvalitetssikre de løsninger, der udvikles i temagrupperne ved at teste dem



på en række forskere og virksomhedsrepræsentanter, der kan skærpe
løsningerne og understøtte deres markedspotentiale
- løfte de barrierer temagrupperne støder på i deres arbejde med
governancestrukturer til nationalt niveau, hvor det giver mening ift.
barrierernes karakter
- gennemføre analyser indenfor hvert af projektets fokusområder, der kan
løfte  temagruppens udfordringer og løsninger ved samfundsøkonomiske
vurderinger, barrierer for løsningernes gennemførsel, TCO mv.
Indholdsmæssige forslag til analyserne kan ses i bilag 3,4 og 5, men tilpasses
temagruppens konkrete behov.
- brande af innovation i OPI samarbejdet og i de identificerede løsninger på
internationale platforme

Mere om CONCITO: www.concito.dk

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Nej

Kontaktperson

Namn Jarl Krausing

Telefon +45 29 89 66 00

E-post jk@concito.dk

Projektledare

Namn Jarl Krausing

Telefon +45 29 89 66 00

E-post jk@concito.dk

Ekonomi

Namn Eva Theil

Telefon +45 28 40 96 78

E-post et@concito.dk

Land Danmark

Län/Region 210 - Köpenhamns omnejd [DK_02]

Kommun 289 - Albertslund [DK_0207]

Organisationsnummer 66137112

Organisationsnamn Albertslund Kommune

Arbetsställenamn Albertslund Kommune

Arbetsställenummer

Arbetsställets postadress Nordmarks Allé 1

Arbetsställets postnummer 2620

Besöksadress Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund

Arbetsställets postort Albertslund

Firmatecknare Niels Hansen

Varför vill organisationen delta? Vilken kompetens bidrar
organisationen med?

Albertslund Kommune deltager i temagruppen Klimatilpasning. Albertslund
Kommunes primære interesse i Cleantech TIPP projektet er at opnå mere
viden om markedsdialog og der er i Albertslund bred politisk opbakning til at
samarbejde med erhvervslivet i OPI konstellationer

I temagruppen Klimatilpasning er spørgsmålet om governance strukturer og
digitale rapporteringssystemer interessante for Albertslund Kommune.
Albertslund Kommune er 1960¿ernes planlagte by med et separat regnvands-
og spildevandssystem ¿ og anses som den eneste kommune i
Hovedstadsregionen uden nævneværdige udfordringer mht.
klimaforandringer. Albertslund kan bidrage med erfaringer fra
vedligeholdelse og udvikling af regnvandssystemet, som kommunens våde
enge, der kan oversvømmes ved store regnskyl er et eksempel på.
Albertslund har desuden erfaringer fra byens kanalsystem, der er en
integreret del af regnvandssystemet i Albertslund og samtidig udgør et
rekreativt indslag i byen, vil blive renoveret. Byens udendørs belysning, der
er overtaget fra DONG, vil blive udskiftet til LED-belysning og i den
forbindelse er det planen, at etablere et wifi, der dækker hele byen ¿ og som
vil kunne opfange og videreformidle big data til brug for optimeret
håndtering af regnvand.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för projektets
verksamhet?

Ja

Är organisationen offentlig? Ja

Kontaktperson

Namn Niels Hansen

Telefon +45 43 68 68 59

E-post niels.hansen@albertslund.dk

Projektledare

Namn Niels Hansen

Telefon +45 43 68 68 59

E-post niels.hansen@albertslund.dk

Ekonomi

Namn Tina Blitz



Telefon +45 43 68 67 07

E-post tina.blitz@albertslund.dk

Norsk partner

Projektbeskrivning

Investeringsprioritering

Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och
utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social
innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja
teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion,
särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Kvantifiera projektets bidrag till

aktivitetsindikatorn Kommentarer till indikatorerna

Antal företag som får stöd företag

Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

90 företag Virksomheder inviteres til at indgå i
markedsdialog- og OPIforløb. Alle
virksomheder inviteres til at deltage.
En bred variation af virksomheder
prioriteres for at hæve
innovationsniveauet.

Antal företag som får stöd för att
introducera för företaget nya
produkter

företag

Antal företag som deltar i
gränsöverskridande, transnationella
eller interregionala forskningsprojekt

90 företag Succeskriteriet er estimeret på
baggrund af Gate 21's og
virksomhedsklyngernes erfaringer
med OPI processer. Det forventes at
ca. 30 virksomheder deltager i hver af
de tre temaområder innovation i
affaldssektoren, klimatilpasning og
industriel symbiose

Antal organisationer som deltar i
gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter

organisationer

Programspecifikt mål

Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad  aktivitet inom ÖKS-området

Specificera målgrupp

205 - Offentlig sektor

Kommentar till målgrupp

Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement) har fokus på innovationspotentialet i kommunernes udfordringer indenfor
klimatilpasning og ressourcegenanvendelse (erhvervs- og husholdningsaffald), ved at give kommuner konkrete erfaringer med  mulighederne i det nye EU
Udbudsdirektiv  og  øge investeringer i innovation; derfor er projektets primære målgruppe den offentlige sektor. Projektets sekundære målgrupper er de
virksomheder og universiteter, der deltager i udviklingen af løsninger, som svar på kommunernes udfordringer, og eksterne offentlige og private
interessenter som får glæde af projektets cleantech løsninger og erfaringer med OPI (offentlig-privat innovationssamarbejde). Herunder beskrives fordelene
ved samarbejdet for kommuner og virksomheder:

Fordele for virksomheder ved at indgå i projektet:

- Indblik i offentlige strategier og udfordringer: Når virksomheder kan tilpasse deres løsninger efter offentlig efterspørgsel øges chancen for, at de nye
løsninger får succes i et kommende udbud
- Styrket innovationskapacitet: Når virksomheder indgår i OPI modtager de inspiration og støtte til udvikling af mere helstøbte cleantech løsninger
- Brugertilbagemeldinger: Når virksomheder får mulighed for at teste deres løsninger blandt borgerne og kan udføre brugerevalueringer, kan løsningerne
forbedres og deres markedspotentiale øges
- 1:1 udstillingsvinduer: Når virksomheder får mulighed for at teste deres løsninger i stor skala, kan det dokumenteres at løsningerne virker i praksis og
virksomhederne kan fremvise resultaterne for andre potentielle kunder
- Eksportpotentiale: Når virksomhederne fremviser deres kunnen for kommuner og regioner ved at indgå i OPI får de potentielt adgang til et større marked.
Virksomhederne støttes i at løfte deres løsninger fra partnerkredsen til et større, internationalt marked

Fordele for kommuner ved at indgå i projektet:

- Intelligente udbud: Når cleantech løsninger udvikles og testes i et samarbejde mellem kommuner, erhvervslivet, akademia og borgere inden udbuddet
udformes, giver det mulighed for at skærpe udfordringer og behov i selve udbuddet. OPI understøtter udbud, der er i overensstemmelse med potentialerne på
markedet og fremmer udviklingen af innovative løsninger, som lever op til behovene i den offentlige sektor
- Kompetenceopbygning: Når det offentlige indgår i OPI-forløb opbygges kompetencer, som kan deles på tværs af Øresund. Cleantech TIPP projektet vil
understøtte kommunerne med bl.a. juridisk rådgivning i at indgå i OPI-forløb, en digital platform for OPI samarbejde og kvalificering af markedspotentialet
og samfundsværdien i de kommunale udfordringer
- Færre ressourcer, fejl og mangler: Når offentlige parter indgår i OPI-forløb om at løse fælles udfordringer før et udbud, anvendes færre ressourcer til disse
forløb. Når løsningerne testes inden indkøb, nedbringes risikoen for senere fejl og mangler. I OPI-forløbet opbygges også erfaringer med at inddrage
driftsudgifter (TCO) i et senere udbud
- Koordinerede tests af cleantech: Når afprøvningen af løsninger koordineres med andre offentlige partnere i Øresundsregionen er der mulighed for at
udvælge de bedst egnede fysiske områder til tests af forskellige typer cleantech, og erfaringerne kan deles, så dobbeltforløb undgås
- Tiltrække og fastholde virksomheder i lokalområdet: Når volumen af efterspørgsel i det offentlige øges vil det tiltrække virksomheder, som tilskyndes til at
blive i lokalområdet, når de får adgang til tests og OPI med relevante offentlige og private aktører. Flere innovative virksomheder betyder flere
arbejdspladser, flere investeringer og en bæredygtig, nytænkende lokalidentitet, som tiltrækker flere borgere

Projektets huvudsakliga mål Formålet med Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public
Procurement) er at fremme innovation af cleantech ved intelligent offentlig
efterspørgsel fra Øresundsregionens kommuner. Projektet vil forandre den
offentlige innovationskultur for cleantech ved opbygge erfaringer hos
kommuner med markedsdialog og OPI (Offentligt-Privat
Innovationssamarbejde) inden et udbud. Samtidig vil projektet give private



virksomheder bedre adgang til at udvikle løsninger tilpasset kommunernes
behov og styrke universiteternes fokus på at anvende ekspertviden til at løse
kommunale udfordringer.

Projektet arbejder med tre temaer: Klimatilpasning, Innovation i
affaldssektoren (ressourcegenanvendelse af husholdningsaffald) og Industriel
symbiose (ressourcegenanvendelse af erhvervsaffald). De tre temaer tager
udgangspunkt i en række kommunale udfordringer, som er fremkommet i et
grundigt forberende forløb med to opstartsmøder for alle interessenter, seks
temamøder (to for hvert tema) og individuelle møder mellem projektudvikler
og alle projektinteressenter. I dette forberedende forløb er der dannet
partnerskab til de tre temagrupper og temagrupperne har overordnet
beskrevet de udfordringer, de ønsker at arbejde videre med, samt udpeget to
cases for hvert tema (se bilag 3,4 og 5 for uddybning). Casene består i fysiske
danske og svenske testområder, der adresserer temagruppens udfordringer. I
forberedelserne har virksomhedsklynger, netværksorganisationer,
universiteter og affalds- og forsyningsselskaber bidraget til at skærpe
udfordringerne.

Følgende principper har været essentielle i udvælgelsen af udfordringer i
Cleantech TIPP:

- Høj prioritet: Udfordringerne har høj prioritet i kommunerne, gerne med
tilknyttet budget til indkøb
- Nært forestående: Udfordringerne skal løses inden for en årrække, der
harmonerer med projektets tre-årige levetid og gør dem interessante for
virksomheder at byde ind på
- Stor kompleksitet: Udfordringerne kan ikke løses af én organisation eller af
nabokommunen, men kræver et samspil mellem flere aktører
- Volumen: Flere offentlige aktører prioriterer udfordringerne

Tilsammen understøtter disse principper, at udfordringerne er relevante for
projektets offentlige partnere og at de har markedspotentiale for
virksomhederne.

I Cleantech TIPP vil fokus være fælles markedsdialog og OPI med
udgangspunkt i de udvalgte udfordringer og cases for de tre temaområder.

Markedsdialog består i, at den offentlige part indgår samarbejde med private
virksomheder om at afsøge de aktuelle, eksisterende løsninger på markedet. I
markedsdialogen skærper temagrupperne de overordnede udfordringer og
cases, der er defineret inden projektstart, og udvider kontakten til markedet.
Resultatet er dels veldefinerede udfordringer med markedspotentiale og dels
overblik over relevante virksomheder og eksisterende løsninger indenfor
hvert temaområde.

OPI (Offentligt-Privat Innovationssamarbejde) er et udviklingssamarbejde
mellem offentlige og private aktører med det formål at skabe
samfundsrelevante løsninger, der har potentiale for kommercialisering. En
innovation er ikke nødvendigvis en ny løsning, men kan være forbedringer
eller nye kombinationer af eksisterende løsninger. I projektets OPI-forløb
indgår kommuner, relevante organisationer, virksomheder og universiteter.
Kombinationen af markedsdialog og OPI giver den offentlige part indsigt i de
løsninger, der findes på markedet samtidig med, at nye løsninger udvikles,
som matcher de udfordringer, man står overfor. Igennem konkrete OPI forløb
opbygges erfaringer hos kommuner med OPI inden et udbud, som udnytter
mulighederne i det nye EU-direktiv - se uddybning under Motivera projektet.
Selve udbuddet er ikke en del af projektet, men projektets partnere vil
opbygge kompetencer i OPI inden et udbud og få rådgivning til at indgå i
fælles udbud og undgå juridiske faldgruber ved innovationspartnerskaber.

Förväntat resultat Forventede kortsigtede resultater i projektets levetid:

- 4-6 markedsdialog og OPI gennemføres
- Mindst 90 virksomheder inddrages i markedsdialog. Heraf forventes mindst
halvdelen at være SMV'er
- Mindst 5 universiteter indgår med forskere i OPI samarbejdet
- Mindst 5 tests af cleantech løsninger gennemføres
- Mindst 10 svenske og danske kommuner samarbejder om at løse fælles
udfordringer indenfor klimatilpasning og ressourcegenanvendelse
- Mindst 5 åbne workshops og seminarer afholdes om metoder til
markedsdialog og OPI
- Øget indsigt og anvendelse af mulighederne i det nye EU udbudsdirektiv
(se uddybning under "Motivera projektet")
- Øget samarbejde på tværs af kommuner, universiteter og virksomheder i
Øresundsregionen

Forventede resultater 5-10 år efter projektafrunding:

- Mulighederne for fleksible innovationspartnerskaber i det nye EU
udbudsdirektiv udnyttes
- Innovative udbud gennemføres med fokus på indkøb af cleantech løsninger
- Risikoen for annullerede udbud reduceres i takt med at dialogen mellem
udbydere og tilbudsgivere øges
- Cleantech løsninger som matcher udfordringer hos kommuner udvikles og
implementeres
- Nye inkubatorer for cleantech virksomheder opstår, hvor offentlige og
private aktører drager nytte af at udvikle og teste cleantech produkter og
services i stor skala

Forventede langsigtede resultater 10+ år efter projektafrunding:

- Øresundsregionens cleantech virksomheder får førertrøjen på det
internationale marked
- Øresundsregionen profileres som testbed og innovativ foregangsregion, og
tiltrækker arbejdspladser og arbejdskraft
- Øresundsregionen nærmer sig målet om at blive en CO2-neutral og
klimatilpasset region

Cleantech løsninger defineres i projektet som produkter og services, der
bidrager til mindre affald, en mere effektiv anvendelse af råvarer ved
ressourcegenanvendelse, og en klimatilpasning, der udnytter de øgede
mængder vand samtidig med at miljøforhold og livskvalitet for borgerne
øges.

Cleantech TIPP bidrager til at nå Interregs programspecifikke mål om at
fremme innovative markedsinvesteringer ved at klæde kommuner og
virksomheder på til at gennemføre efterspørgselsdrevne innovationsforløb
inden et udbud. Projektet understøtter at flere kommuner udnytter
mulighederne i det nye EU Udbudsdirektiv (se Motivera projektet) med det
forventede langsigtede resultat, at kvaliteten og innovationshøjden i
løsningerne øges, den private jobskabelse styrkes og ressourcespildet til
annullerede udbud reduceres.



Projektets grænseregionale værdi er et mere sammenhængende marked for
udbud og efterspørgsel i Øresundsregionen. I projektets levetid understøttes
dette ved, at virksomheder og særligt SMV'er understøttes i at indgå i OPI-
forløb og rådgives i at deltage i udbud på tværs af Sundet, samtidigt med at
kommuner bliver opmærksomme på fælles udfordringer indenfor
klimatilpasning og ressourcegenanvendelse, og i højere grad efterspørger
løsninger i fællesskab. Det øger markedspotentialet for innovationsudvikling
og betyder at erfaringerne deles på tværs af Sundet. Universiteternes
indbyrdes samarbejde og samarbejde med kommuner og virksomheder i
Øresundsregionen, understøttes i projektet dels ved at universiteternes
kompetencer inddrages i temagruppernes OPI-forløb og dels ved, at
universiteternes innovative miljøer udveksler erfaringer via to co-creation
forløb. Den langsigtede grænseregionale værdi ved dette samarbejde er dels
en stærkere triple helix kontakt på tværs af Sundet og dels en bedre
udnyttelse af de fysiske faciliteter og metoder til studenter- og
forskerinnovation mellem universiteter. Se uddybning under
Gränseöverskridande merværdi og aktiviteten Universitetssamarbejde.

Forankring af projektet er uddybet under delaktiviteten Afsluttende
formidling og forankring.

Motivera projektet Det største potentiale i innovative offentlige indkøb ligger i at koble de
offentlige klima- og miljømålsætninger med fremadrettede investeringer i
cleantech, så indkøb og tests af cleantech bliver en nøgle til strategisk
udvikling af den enkelte kommune og af innovationspotentialet i hele
Øresundsregionen.

Kommuner har i flere år været opmærksomme på mulighederne for at købe
nye, innovative løsninger og produkter, der reducerer den negative
miljøpåvirkning eller fremmer vedvarende energi og energieffektivitet. I både
Danmark og Sverige oplever kommuner imidlertid vanskeligheder med at
overskue og håndtere udfordringerne med at indkøbe og teste nye cleantech
løsninger. Dels kan knappe økonomiske ressourcer og tid til at sætte sig ind i
de tekniske muligheder og juridiske forhold ved innovative udbud føre til, at
der stilles for lave eller unødvendige krav til de løsninger, der indkøbes. Dels
kan risici for fejl og klagesager gøre offentlige institutioner tilbageholdende
overfor at åbne sig som testbeds. Det medvirker til, at kommuner i nogle
tilfælde vælger den "sikre" løsning i stedet for at satse på nye teknologier og
services. Samtidig viser undersøgelser, at mere dialog inden et udbud
reducerer antallet af annullerede udbud, som kræver meget tid og ressourcer
af udbyder og tilbudsgiver. Idag annulleres hvert sjette EU-udbud, halvdelen
af annulleringerne sker efter tilbudsfristens udløb. Rådet fra flere sider lyder:
undlad unødvendige krav i udbuddet og reducer antallet af bydende
virksomheder ved en forudgående kvalificering.

Der ligger derfor et uudnyttet potentiale i at styrke kommunernes evne til at
efterspørge nye cleantech løsninger og dermed øge innovationshøjden i
Øresundsregionen.

Cleantech TIPP vil udnytte mulighederne i EUs nye udbudsdirektiv, der
forventes implementeret i Danmark i 2015 og i Sverige i 2016. Direktivet
øger ordregiveres mulighed for at anvende deres købekraft til at fremme
innovation og samtidig respektere miljøet. De traditionelle udbudsprocedurer
i direktivet er suppleret af mere fleksible procedurer som udbud med
forhandling, konkurrencepræget dialog og innovationspartnerskaber, hvor
mulighederne øges for kontakt mellem udbydere og tilbudsgivere inden et
udbud. Herved kan kommunen skærpe sine krav forud for udbuddet og
tilbudsgiveren kan tilpasse løsningen til behovet. Det øger
innovationshøjden, når kommunen får indsigt i og kan efterspørge de nyeste,
mest egnede løsninger på markedet, og når virksomhederne mærker
markedspotentialet i at udvikle nye, tilpassede løsninger. Samtidig giver
Direktivet mulighed for i selve udbudsfasen at reducere antallet af bydende
virksomheder.

Cleantech TIPP vil gennem arbejdet med temaerne klimatilpasning og
ressourcegenanvendelse i seks udvalgte øresundsregionale cases gennemgå
OPI-forløb, der sigter mod at give offentlige og private deltagere erfaringer
med mulighederne i det nye EU udbudsdirektiv og skabe konkrete løsninger
på temagruppernes udfordringer. For den enkelte kommune og virksomhed
kan dette være en ressourcekrævende proces, men ved at samarbejde om
fælles udfordringer øges markedspotentialet for virksomhederne og
løsningspotentialet for de offentlige deltagere. Løsningerne risikotestes
indenfor projektets fysiske cases og potentialerne afdækkes inden offentlige
midler anvendes til investeringer i innovation. Til Cleantech TIPP projektet
er desuden knyttet juridisk rådgivning rettet mod kommuner og
virksomheder, der kan give den nødvendige tryghed i at indgå i OPI
samarbejde før et udbud.

Cleantech TIPP bidrager til at løfte Interregs programmål om øget
innovationsaktivitet i Øresundsregionen ved at fremme kommunale
investeringer i innovative løsninger og udnytte synergieffekterne i
samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og universiteter indenfor
klimatilpasning og ressourcegenanvendelse.

Projektets potentiale i at bidrage til en bæredygtig udvikling er uddybet under
Horisontella kriterier - Hållbar utveckling.

Gränsöverskridande mervärde Projektets grænseregionale værdi er primært:

- Kommunesamarbejde om fælles udfordringer > større volumen i
efterspørgsel og markedspotentiale i udvikling af cleantech løsninger
- Virksomheder med forskellige kompetencer inddrages i OPI > flere
relevante løsninger og synergimuligheder mellem løsninger
- Samarbejde om at udnytte mulighederne i det nye EU Udbudsdirektiv >
færre barrierer og flere muligheder for virksomheders deltagelse i udbud på
tværs af Øresund
- Erfaringer med OPI gennem arbejdet med konkrete svenske og danske
cases > mere fælles OPI samarbejde og standardisering af udbudspraksis i
Øresundsregionen
- Gensidig læring om klimatilpasning og ressourcegenanvendelse > færre
dobbelt-initiativer og flere synergimuligheder for fælles initiativer i
Øresundsregionen

Øresundsregionen udgør en stærk platform for cleantech, der bygger på et tæt
samarbejde, hvor kommuner, universiteter og virksomheder udvikler
fremtidens løsninger for grøn omstilling. Sjælland huser 46% af alle danske
cleantech virksomheder og Skåne er base for 20% af alle svenske cleantech
virksomheder. Det giver Øresundsregionen flere styrkepositioner, hvor



regionen kan sig gældende internationalt. Cleantech TIPP vil i koordination
med andre ØR initiativer understøtte, at Øresundsregionens cleantech
virksomheder får førertrøjen på det internationale marked. Regionen bliver
dermed også mere attraktiv for udefrakommende cleantechvirksomheder med
flere arbejdspladser til følge. Allerede i dag er ca. 54.000 stillinger i ØR
knyttet til cleantech virksomheder og eksport af cleantech udgjorde i år 2013
39 mia. SEK i Sverige og 38 mia. DKK i Danmark. Via intelligent
efterspørgsel kan dette potentiale øges og give særligt SMV'er adgang til et
grænseregionalt marked, der gør det mere attraktivt for dem at udvikle
innovative løsninger tilpasset konkrete kommunale behov. Den
grænseregionale merværdi i projektets udfordringer understøttes af det lange
dansk-svenske forarbejde om at definere udfordringer ud fra principperne
nævnt under Projektets huvudsakliga mål. Alle temagruppernes udfordringer
har både dansk og svensk interesse og afprøves på udvalgte fysiske danske
og svenske caseområder i lige stort omfang.

Eksempler på grænseregional merværdi i temagrupperne:

- Synergieffekter i udviklingen af løsninger til industriel symbiose. Både den
danske og den svenske side af Øresund er ved at opbygge stærke
kompetencer i industriel symbiose. I Danmark samles kræfterne i Dansk
SymbioseCenter og i Sverige kan initiativer som EPIC 2020 videregive
erfaringer til kommuner som Høje Taastrup, der ønsker at starte ny symbiose.
Et særligt fokus er inddragelsen af SMV'er i de lokale symbioser
- Fælles løsninger til skybrudsveje og bynær klimatilpasning. Danske og
svenske kommuner er lige hårdt ramt af de øgede vandmængder i byerne. Det
danske netværk KLIKOVAND og det svenske netværk Höje Å Vattenråd
rummer et stort antal kommuner og forsyningsselskaber med de samme
udfordringer og udvikler løbende redskaber, der kan videreudvikles i
Cleantech TIPP med innovationspotentiale for virksomhederne
(se bilag 3,4 og 5 for uddybning)

Løsninger udviklet i projektet vil blive evalueret af projektets offentlige
partnere, som efter projektets afrunding kan vælge at udskrive udbud på
baggrund af de opnåede erfaringer med cleantech løsninger og
innovationspartnerskaber. Udvalgte løsninger positioneres på internationale
platforme via CONCITO. Projektets temagrupper vil blive integreret i
partnernes stærke netværk indenfor klimatilpasning og
ressourcegenanvendelse. Cleantech TIPP skaber grænseregional merværdi
ved at udvikle og samle metoder til OPI og forankre dem hos partnerne Gate
21, CONCITO, Hållbar Utveckling Skåne og interessenterne Forum for
Bæredygtige Indkøb og Innovationsaktører i Øresundsregionen, der
understøtter fremtidig øget udveksling af erfaringer med offentlige udbud.
Processios digitale platform for OPI samarbejde styrker denne forankring.

Samband med övriga insatser Der er i forberedelserne til projektet gjort en stor indsats for at koordinere
Cleantech TIPP med øvrige kommunale, regionale og nationale indsatser.
Alle partnere har beskrevet hvilke relevante initiativer, der pågår, er planlagt
eller gennemført indenfor hvert af de tre temaområder (klimatilpasning,
innovation i affaldssektoren og industriel symbiose) for på denne måde at
kunne vurdere værdien af Cleantech TIPPs aktiviteter og tilpasse dem, så der
opnås større synergieffekter. Eksempler på initiativer som koordineres med
Cleantech TIPP via projektets partnere:

- EPIC 2020: Et EU projekt med fokus på bedre udnyttelse af biomasse i
havneområder. Malmö stad og Sysav Utveckling koordinerer initiativet med
Cleantech TIPP, der får gavn af erfaringerne med OPI samarbejde og de
konkrete løsninger, der udvikles i EPIC 2020 og videreføres i  Delad energi
är dubbel energi (synergipotentialer se bilag 5)
- International Center of Excellence:  Et projekt under opstart med fokus på
bæredygtige byer, som skal understøtte innovationsmiljøer indenfor energi,
affald, vand, byggeri og belysning. Sustainable Business Hub koordinerer
initiativet med Cleantech TIPP
- Urban Magma: Et koncept for innovationsudvikling i de urbane systemer
for varme, køling og affaldshåndtering. Nye affalds- og adfærdspåvirkende
løsninger forventes i en Horizon 2020 ansøgning under Urban Magma. NSR
koordinerer initiativet med Cleantech TIPP, som også får gavn af NSR's
erfaringer med at opbygge forretningsmodeller og gennemføre
innovationskonkurrencer for affaldssektoren under SAMSA
- KLIKOVAND: Et samarbejde mellem kommuner og vandselskaber i
Region Hovedstaden med fokus på at forebygge konsekvenser efter kraftige
regnskyl. Lyceum koordinerer initiativet med Cleantech TIPP, der får gavn af
erfaringerne med værktøjer og jura indenfor klimatilpasning
- Markedsmodningsfonden (DK) arbejder med et nyt initiativ med fokus på
innovationspartnerskaber, der skal udvikle metoder til OPI. Metoderne skal
understøtte udvælgelsen og potentialeberegning/business case for offentlige
udfordringer. Gate 21 koordinerer initiativet med Cleantech TIPP projektet
og understøtter at Cleantech TIPP får glæde af metodeudviklingen, som
løbende videndeles med partnerne i Cleantech TIPP.

Andre relevante initiativer, herunder en række lokale aktiviteter, er uddybet i
de vedhæftede temabeskrivelser, bilag 3,4 og 5. Indenfor hvert temaområde
er det desuden blevet undersøgt, hvordan temaet harmonerer med
europæiske, nationale, regionale og kommunale mål på området. Inden
projektansøgning er der desuden taget kontakt til organisationer og projekter
med kontaktflader til Cleantech TIPP projektet. Eksempel på initiativ som
koordineres med Cleantech TIPP projektet via kontakt til interessenter:

- Innovationsaktører i Øresundsregionen: Et ansøgt Interreg projekt, som skal
bidrage til et stærkt økosystem for innovationsaktører og styrke relationerne
til lignende miljøer i de nordiske lande. Cleantech TIPP samarbejder med
inkubator-organisationen Accelerace om at forankre viden fra Cleantech
TIPP i det innovationshus, som IØ vil etablere.

Flere relaterede initiativer er uddybet i bilag 2, hvor det også beskrives på
hvilken måde Cleantech TIPP kan høste synergieffekter ved at samarbejde
med de enkelte organisationer. Relaterede initiativer indenfor videndeling
med fokus på markedsdialog og OPI koordineres af Hållbar Utveckling
Skåne og Forum for Bæredygtige Indkøb.

På regionalt og kommunalt niveau sikres koordineringen med øvrige
initiativer via styregruppens sammensætning af medlemmer med overblik og
via særligt Gate 21 og Greater Copenhagen and Skåne Committee, der i
forvejen varetager og koordinerer grænseoverskridende initiativer.

CONCITO understøtter via sit netværk, at projektets initiativer koordineres
med danske nationale og internationale målsætninger på området, mens
Länstyrelsen Skåne tilsvarende understøtter koordineringen med svenske
nationale strategier.

Horisontella kriterier - Hållbar utveckling Cleantech TIPP vil bidrage til at Øresundsregionen nærmer sig målet om at
blive en CO2-neutral og klimatilpasset region. Projektet bidrager til en
bæredygtig udvikling ved at understøtte innovation med større



efterspørgselsdreven volumen, der dels giver virksomheder et større
incitament til at tænke i nye løsninger indenfor ressourcegenanvendelse og
klimatilpasning, og dels ansporer kommuner til at afprøve nye løsninger, som
ellers kunne være for risikable at teste i et enkelt kommunalt udbud.

De udfordringer projektet adresserer, er opstået udfra kommunernes behov
om innovative løsninger til bedre ressourcegenanvendelse i erhvervslivet og i
husholdningerne, samt løsninger til klimatilpasning, der udover at indrette
byrummet til øgede mængder vand også har som forudsætning, at de skal
bidrage til den grønne og blå by med højere livskvalitet for borgerne.
Løsningerne skal bidrage til at løfte kommunernes målsætninger for en
bæredygtig udvikling og der er derfor gjort et stort forarbejde for at
sammentænke temagruppernes udfordringer med kommunale, regionale og
nationale målsætninger og vurdere synergimuligheder mellem projektets
aktiviteter og eksisterende initiativer (se bilag 2,3,4 og 5 for uddybning).

Projektets fokus på at opbygge erfaringer med offentligt-privat
innovationssamarbejde tager udgangspunkt i mulighederne i EU's nye
udbudsdirektiv. Udover at vægte mere kontakt mellem udbydere og
tilbudsgivere inden et udbud, giver direktivet også mulighed for at indtænke
indkøb på baggrund af livscyklusomkostninger (TCO) fremfor blot
anskaffelsespris, så bl.a. drift og eksterne miljøomkostninger kan tages i
betragtning, hvis de kan værdisættes og verificeres. Desuden giver direktivet
mulighed for at henvise til miljømærkningsordninger, når der stilles krav i et
udbud under forudsætning af, at tilbudsgivere med lignende kvalifikationer
også kan byde. Cleantech TIPP projektet vil udbrede kendskabet til disse
muligheder, og i det omfang det er hensigtsmæssigt inddrage dem som
kriterier for de løsninger, der udvikles i projektet. Formålet er at gøre de
offentlige indkøbere mere bevidste om mulighederne for at vægte
miljøkriterier i udbud og dermed medvirke til mere bæredygtige indkøb.

Innovations- og markedspotentialet i de cleantech løsninger, der udvikles vil i
projektets levetid understøttes af partnerne Gate 21, CONCITO, Sustainable
Business Hub m.fl. Ved at have fokus på løsningernes skalerbarhed og
eksportpotentiale understøttes projektets bidrag til en bæredygtig udvikling,
idet løsningerne løftes til udbredelse i anden kontekst. Ved at gennemføre
testforløb af cleantech i partnerkommunerne indenfor de tre temaområder,
udvikles bæredygtige løsninger, der dels kan anvendes direkte i den konkrete
kontekst og dels kan anvendes af andre kommuner i partnerskabet eller af
eksterne interessenter.

Universiteter kobles til OPI-forløbene og bidrager til en bæredygtig udvikling
ved at anvende forskning/specialviden til at løse konkrete, kommunale
behov. Dermed højnes løsningernes kvalitet og bidrag til en bæredygtig
udvikling, og universiteterne får mere fokus på konkrete udfordringer med
ressourcegenanvendelse og klimatilpasning i deres forskning.

Projektlead Gate 21 har i driften af projektet fokus på bæredygtige indkøb og
mødeafholdelse, herunder rejser med offentlig transport, minimering af trykt
informationsmateriale og økologisk forplejning.

Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan kvinnor och män Cleantech TIPP har bæredygtig udvikling som primært horisontelt kriterium,
men lægger derudover vægt på ligestilling og ikke-diskriminering.

Den tilnærmelsesvise lige fordeling af mænd og kvinder i de allerede
etablerede temagrupper er et godt udgangspunkt for dette, og i projektets
levetid vil både opslag om projektlederstilling, samt invitation til at indgå i
OPI-forløb indeholde opfordring til at søge uanset køn og etnicitet.

Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke-diskriminering Cleantech TIPP har bæredygtig udvikling som primært horisontelt kriterium,
men lægger derudover vægt på ligestilling og ikke-diskriminering.

Den tilnærmelsesvise lige fordeling af mænd og kvinder i de allerede
etablerede temagrupper er et godt udgangspunkt for dette, og i projektets
levetid vil både opslag om projektlederstilling, samt invitation til at indgå i
OPI forløb indeholde opfordring til at søge uanset køn og etnicitet.

Med et fokus på inddragelse af SMV'er i innovationssamarbejde ligger
Cleantech TIPP desuden op til lige muligheder for iværksættere og
entreprenører i forbindelse med offentlige udbud, hvor det ellers kan være
svært at få foden indenfor som mindre virksomhed. Dette fokus understøttes
af projektets udgangspunkt i EU's nye udbudsdirektiv, hvor offentlige
ordregivere skal overveje om udbud med fordel kan opdeles i mindre dele.
Dette er ikke obligatorisk, men skal overvejes i det konkrete udbud, og
begrundes hvis opdeling fravælges. Ordregiverne må ikke stille større krav til
tilbudsgivernes minimale omsætning end det dobbelte af kontraktens værdi.
Direktivet indeholder desuden forslag om at ordregivere skal præcisere,
hvordan ordregivere ifm. udvælgelse af egnede kandidater kan lægge vægt på
kriterier, der fremmer små og mellemstore virksomheders muligheder i
udvælgelsen. Cleantech TIPP projektet vil udbrede kendskabet til disse
muligheder for at understøtte SMV'er, så de udbud, der måtte finde sted i
forlængelse af projektets aktiviteter anvender Direktivets forslag, hvor det er
hensigtsmæssigt.

Sammanfattande projektbeskrivning Det største potentiale i innovative offentlige indkøb ligger i at koble
offentlige klima- og miljømålsætninger med fremadrettede investeringer i
cleantech, så indkøb og tests af cleantech bliver en nøgle til strategisk
udvikling af den enkelte kommune og af innovation i Øresundsregionen.
Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for Innovative Public Procurement) vil
understøtte, at mulighederne for fleksible innovationsudbud i det nye EU
udbudsdirektiv udnyttes, så øget offentligt-privat innovationssamarbejde
(OPI) understøtter, at kommunen kan skærpe sine krav forud for udbuddet og
tilbudsgiveren kan tilpasse løsningen til behovet. Det øger
innovationshøjden, når kommunen kan efterspørge de nyeste, mest egnede
løsninger på markedet, og når virksomheder ser markedspotentialet i at
udvikle nye eller forberede løsninger.

Cleantech TIPP vil gennem arbejdet med seks udvalgte øresundsregionale
cases indenfor klimatilpasning og ressourcegenanvendelse gennemføre OPI-
forløb, der sigter mod at give offentlige og private deltagere erfaringer med
mulighederne i det nye EU udbudsdirektiv og skabe konkrete løsninger, der
matcher kommunernes udfordringer og samtidig har eksportpotentiale. For
den enkelte kommune og virksomhed kan OPI være en ressourcekrævende
proces, men ved at samarbejde om fælles udfordringer øges
markedspotentialet for virksomhederne og løsningspotentialet for de
offentlige deltagere. Løsningerne risikotestes indenfor projektets seks
udvalgte cases, hvilket giver virksomhederne et showroom overfor andre
potentielle kunder og tillader, at løsningerne tilpasses inden offentlige midler
anvendes til indkøb.

Partnerskabet bag Cleantech TIPP projektet består af kommuner,



virksomhedsklynger, organisationer og universiteter, som vil gennemføre
fælles OPI før et udbud. Selve udbuddet er ikke en del af projektet, men
juridisk rådgivning om potentialer og faldgruber i OPI og indsigten i fælles
udfordringer og løsninger i Øresundsregionen will danne basis for forbedrede
og innovative udbud i fremtiden.

Indenfor temaerne klimatilpasning og ressourcegenanvendelse har
kommunerne udpeget en række udfordringer, der har det til fælles, at de (1)
har høj strategisk prioritet i de deltagende kommuner, (2) at de skal løses
indenfor en årrække, der harmonerer med projektets tre-årige levetid og gør
dem interessante for virksomheder at byde ind på, (3) at de kræver et samspil
mellem flere aktører for at blive løst og (4) at mange kommuner er fælles om
at prioritere udfordringerne. Tilsammen sikrer disse principper, at
udfordringerne er relevante for projektets offentlige partnere og at de har
markedspotentiale for virksomheder på tværs af Øresund.

I projektets levetid vil en række OPI-forløb med fokus på klimatilpasning og
ressourcegenanvendelse blive gennemført i udvalgte case-områder i
Øresundsregionen og nye cleantech løsninger som matcher offentlige
aktuelle udfordringer vil blive udviklet, testet og løftet til et større marked.
Projektet sigter mod at nedbryde barrierer for OPI inden udbud og øge
potentialet for fælles OPI og standardiseret udbudspraksis i
Øresundsregionen til fordel for både virksomheder og offentlige udbydere.
På længere sigt er projektets formål at fremme innovative udbud som
understøtter, at Øresundsregionens cleantech virksomheder får førertrøjen på
det internationale marked og der tiltrækkes arbejdspladser til regionen.

Abstract (på engelska) The greatest potential of innovative public procurement lies in linking public
climate and environmental strategies with forward-looking investments in
cleantech. By doing this, procurement of cleantech becomes a key for the
strategic development of each municipality as well as of the innovative
potential in the Oresund Region. Cleantech TIPP (Cleantech Testbed for
Innovative Public Procurement) will support that the potential to enter
innovation partnerships is used as Denmark and Sweden enters the new EU
Public Procurement Directive. The innovate partnerships enable a public
authority to enter into a structured partnership with a supplier with the
objective of developing an innovative product, service or works, with the
subsequent purchase of the outcome. In the proces the municipal demands for
procurement will be concretized and the suppliers will be able to adapt the
solution to the public challenge. This enhances the quantity and quality of
innovation, as the public partner will be able to demand the most suitable
marked solutions and the companies will understand the marketpotential in
developing new or improved cleantech solutions.

Cleantech TIPP will focus on six cases within climate adaption and ressource
recovery in the Øresund Region. Within these physical areas public-private
innovation partnerships (PPP's) will be completed, aiming to develop
concrete, scalable cleantech solutions matching the needs of the public
partners and to let public and private participants gain experience with the
potentials within the new EU Public Procurement Directive. For one
municipal or company alone, PPP can be a ressource-intensive process, but
by cooperating on solving common challenges the markedpotential and the
potential of better solutions is enhanced, benefitting both public and private
partners. The solutions will be tested within the six Øresund Regional cases,
giving the companies a showroom for other potential costumers and allowing
the solutions to be adjusted before public money are spend on innovation.

The partnership behind the Cleantech TIPP-project consists of municipalities,
company clusters and universities who wish to gain more experience on PPP
before a procurement. The procurement itself is not a part of the project, but
legal advise on the potentials and risks of PPP and the insight in common
challenges and solutions in the Øresund Region will act as basis for future
improved and innovative procurements.

Within the themes climate adaption and ressource recovery the municipalities
have identified a number of challenges which (1) have a high strategic
priority within the participating municipals, (2) are to be resolved within a
few years matching the project's three-year time span, (3) require cooperation
among several actors to be solved, and (4) are prioritized by many
municipalities. Together, these principles assure that the challenges are
relevant to the many public partners and that they have a market potential for
companies across the Øresund Region.

During the project, a number of public-private innovation partnerships with
focus on climate adaptation and resource recovery will be completed in
selected case areas throughout the Oresund Region. Moreover, the project
will focus on developing, testing and spreading cleantech solutions that
match public actual challenges. It is an aim for Cleantech TIPP to break
down barriers for more OPI and enhance the potential for common OPI
before procurement and standardized procurement practices in the Øresund
Region benefitting both companies and public providers. In the longer term,
the project aims to promote innovative procurements that support cleantech
companies of the Øresund Region in becoming frontrunners at the
international market as well as attracting jobs to the region.

Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk) -

Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning

Kommunikation 2016-01-04 2019-01-04 99 127 Den overordnede kommunikationsledelse varetages af Gate 21, som udarbejder en samlet
kommunikationsplan inden projektopstart og varetager koordinationen af projektets
interne og eksterne kommunikation i projektets levetid. Planen vil tage udgangspunkt i
en fælles analyse af projektets totale behov og potentiale for kommunikation, herunder
identificere konkrete leverancer, formater og platforme til understøttelse af videndeling,
PR og eller advocacy-tiltag på både dansk og svensk side.

Den interne kommunikation i projektet består dels af procesledelse af de tre temagrupper
(klimatilpasning, innovation i affaldssektoren og industriel symbiose) og i løbende
dokumentation af projektets resultater og deling mellem projektets partnere. Gate 21
varetager procesledelsen og stiller et projektweb til rådighed for partnerne, hvor
dokumenter kan deles og gemmes. Gate 21 understøtter at igangværende relevante
initiativer koordineres på tværs af partnerne med udgangspunkt i overblikket skabt inden
projektopstart, hvor partnerne har beskrevet og diskuteret deres projektrelevante
initiativer, se bilag 2,3,4 og 5.



Den eksterne kommunikation i projektet varetages af et bredt netværk af aktører, som
understøtter, at projektets resultater når mange relevant målgrupper. Dels involveres
projektets kommunale og private partneres netværk i den eksterne kommunikation og
dels koordinerer Gate 21 den eksterne kommunikation med en dedikeret
kommunikationsgruppe bestående af Hållbar Utveckling Skåne (partner), Forum for
Bæredygtige Indkøb (interessent), Concito (partner), Länstyrelsen (partner) og Greater
Copenhagen and Skåne Committe (styregruppe). Hållbar Utveckling Skåne (HUT)
matcher Gate 21s brede netværk af kommuner og virksomheder med interesse indenfor
klimatilpasning, ressourcegenanvendelse. Sammen dækker Gate 21 og HUT
Øresundsregionens projektrelevante målgrupper.

HUT har desuden et netværk med fokus på bæredygtige indkøb, som matches af det
danske Forum for Bæredygtige Indkøb, der indgår i projektets følgegruppe og bistår med
spredning af projektets erfaringer. Forum for Bæredygtige Indkøb har bl.a. flere
temagrupper med fokus på markedsdialog og præ-kommercielle indkøb, hvor særligt
målgruppen af indkøbere i kommunerne kan nås. Hermed understøttes formidlingen af
projektets erfaringer med markedsdialog- og OPIforløb inden udbud.

CONCITO og Länstyrelsen Skåne løfter de lovgivningsmæssige barrierer som projektets
temagrupper støder på i projektforløbet til nationalt niveau, for at sætte fokus på
nødvendige forandringer for at øge innovation indenfor klimatilpasning og
ressourcegenanvendelse. Herudover understøtter Concito den løbende kvalitetssikring af
projektets løsninger ved at inddrage eksterne kompetencer i OPI forløbene. CONCITO
vil i projektets levetid udvikle analyser med udgangspunkt i temagruppernes
udfordringer, der hæver vidensniveauet blandt projektpartnerne og via Gate 21
videreformidles til andre interessenter. Analyserne vil have fokus på
samfundsøkonomiske vurderinger og forretningsmodeller for de enkelte løsninger, og
pege på synergimuligheder med anden forskning/initiativer. Se bilag 3,4 og 5 for
uddybning.

I praksis vil der foregå en løbende spredning af resultater i projektets levetid med
udgangspunkt i projektpartnernes og kommunikationgruppens netværk via nyhedsmails,
magasin, pressemeddelelser og hjemmeside. Gate 21 anvender sine etablerede
kommunikationsredskaber til dette formål og udarbejder desuden en visuel identitet for
projektet i form af logo og fotopakke. I projektets levetid inviteres til en række
workshops indenfor den enkelte temagruppe, som har til formål at understøtte den
løbende erfaringsudveksling mellem projektets partnere og eksterne interessenter. Der
oprettes en følgegruppe for projektet med formål at højne kvaliteten og sprede
erfaringerne fra projektpartnernes arbejde - se bilag 2 for uddybning. Følgegruppen
optager nye interesserede medlemmer i hele projektets levetid.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad

Afsluttende formidling og forankring 2018-08-01 2018-12-31 0 Den afsluttende formidling af projektets erfaringer foregår dels som en  afsluttende
projektkonference og dels ved at indgå i etablerede øresundsregionale events som
Näringslivsdagene i Helsingborg, hvor det er muligt at nå en bredere målgruppe. Der er
til projektet knyttet en følgegruppe af kommuner og organisationer, der løbende
orienteres om projektets resultater og inviteres til at bidrage med input (se bilag 2 for
uddybning).

Cleantech TIPP samarbejder desuden med projektet 'Innovationsaktører i
Øresundsregionen' om at videregive erfaringer med OPI-forløb til et innovationshus, som
etableres af  'Innovationsaktører i Øresundsregionen'. Projektets resultater forankres dels
via partnerne, der kan vælge at udskrive udbud på baggrund af den i projekttiden
gennemførte markedsdialog og OPI og dels via Greater Copenhagen and Skåne
Committee, der bidrager til at forankre projektets resultater politisk, samt koordinerer
projektet med øvrige initiativer i Øresundsregionen. Temagruppernes arbejde med
governance-strukturer for klimatilpasning og ressourcegenanvendelse løftes hvor det er
hensigtsmæssigt til nationalt policy-niveau af CONCITO, Länstyrelsen Skåne og Gate
21.

CONCITO bidrager desuden til at løfte erfaringer med OPI samarbejde til internationale
platforme og i samarbejde med Gate 21 understøtter Concito at eksportpotentialet
udnyttes for løsningerne udviklet i projektets levetid. Virksomhederne får dermed både
adgang til det kommunale udbudsmarked i Øresundsregionen og øget synlighed
internationalt.

Gate 21 udarbejder en formidlingsvenlig rapport om projektets resultater, der udgives
digitalt og spredes via ovennævnte netværk, nyhedsmails, magasin og pressekontakter.
Gate 21 har som leadpartner særligt gode forudsætninger for at sikre målrettet formidling
og forankring af projektets resultater grundet sin partner-platform med over 60
partnere/medlemmer, heraf tæt ved 30 kommuner, som løbende vil blive informeret om
projektets fremdrift og resultater.

Projektets temagrupper vil blive fortsat som del af partnernes stærke netværk indenfor
klimatilpasning og ressourcegenanvendelse. Cleantech TIPP skaber grænseregional
merværdi ved at udvikle og samle metoder til OPI og forankre dem hos partnerne Gate
21, CONCITO, Hållbar Utveckling Skåne og interessenterne Forum for Bæredygtige
Indkøb og Innovationsaktører i Øresundsregionen, der understøtter fremtidig øget
udveksling af erfaringer med offentlige udbud. Processios digitale platform for OPI
samarbejde styrker denne forankring.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning

Projektledning 2016-01-04 2019-01-04 487 321 Projektets organisationsmodel vedhæftes som bilag 1.

Cleantech TIPP har en styregruppe bestående af projektpartnere på ledelsesniveau og
repræsentanter fra Greater Copenhagen and Skåne Committe. Styregruppen vil på
baggrund af information fra projektledelsen beslutte, hvilke områder (herunder
finansiering af tests af løsninger), der skal prioriteres, samt løbende evaluere resultaterne
af den samlede indsats og koordinere med andre relevante initiativer.

Projektledelsen varetages af Gate 21, der indkalder til styregruppemøde fire gange årligt
og ansvarer for at gennemføre projektets målsætninger overfor Interreg og implementerer
ønsker fra styregruppen. Länstyrelsen Skåne er svensk koordinerende partner.

Projektets partnere er inddelt i tre temagrupper: Klimatilpasning, industriel symbiose
(ressourcegenanvendelse af erhvervsaffald) og innovation i affaldssektoren
(ressourcegenanvendelse af husholdningsaffald). Medlemmerne i de tre temagrupper er
beskrevet i vedhæftede bilag 3,4 og 5. I hver temagruppe indgår to cases med danske og
en svenske fysiske testområder (seks i alt) som værtspartneren har ansvar for at stille til
rådighed og temagruppen har ansvar for at udvikle udfra projektmodellen markedsdialog,
OPI og test - se vedhæftede projektmodel, bilag 1.

Det overordnede ansvar for den juridiske kompetenceopbygning ligger hos Gate 21, men
varetages i praksis af  LUOpen (partner) og et eksternt advokatfirma.

Det overordnede ansvar for inddragelsen af universiteter ligger hos Gate 21, mens
planlægning og gennemførelse af særskilte co-creation forløb varetages af Climate-KIC
Nordic (partner).



Det overordnede ansvar for opbygning af en digital platform for OPI ligger hos Gate 21,
men varetages i praksis af Processio (partner).

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad

Økonomiledelse 2016-01-04 2019-01-04 0 Gate 21 varetager økonomiledelsen af projektet i samarbejde med Länstyrelsen Skåne
som koordinerer administrationen af de svenske partnerbudgetter. Gate 21 fordeler den
udbetalte støtte til projektets partnere og er primær kontakt for Interregs revision og
kontrol.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning

Markedsdialog 2016-01-04 2017-06-30 747 614 Projektets tre temagrupper (klimatilpasning, industriel symbiose og innovation i
affaldssektoren) gennemgår tre faser: Markedsdialog, OPI forløb og test. Det svarer til de
tre aktiviteter beskrevet herunder. De tre temagrupper er beskrevet i vedhæftede bilag 3,4
og 5. Udbud er ikke en del af projektet, men der tilbydes juridisk vejledning i innovative
udbud og fællesudbud i projektets levetid (se juridisk rådgivning under OPI forløb).

Inden projektstart har temagrupperne overordnet defineret de udfordringer, der skal indgå
i markedsdialogen (se bilag 3,4 og 5 for uddybning).

I aktiviteten Markedsdialog skærper temagrupperne de overordnede udfordringer og
cases, der er defineret inden projektstart, og udvider kontakten til markedet. Resultatet af
aktiviteten er dels veldefinerede udfordringer med markedspotentiale og dels overblik
over relevante virksomheder og eksisterende løsninger indenfor hvert temaområde.

Projektets markedsdialog og de efterfølgende OPI-forløb tager udgangspunkt i
mulighederne i det nye EU Direktiv som beskrevet under Motivera projektet. Herved
dannes erfaringer med den øgede kontakt mellem udbydere og tilbudsgivere inden et
udbud, så kommunen kan skærpe sine krav forud for udbuddet og tilbudsgiveren kan
tilpasse løsningen til behovet.

Aktiviteten danner basis for at nå projektets mål om at fremme innovation af cleantech
ved intelligent offentlig efterspørgsel fra Øresundsregionens kommuner. Aktiviteten er
knyttet til aktivitetsindikatoren "Antal företag som deltar i gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter", da aktiviteten knytter virksomheder til de udfordringer,
der er defineret af projektpartnerskabet.

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad

Temagruppe markedsdialog 2016-01-04 2017-06-30 0 I projektets 1. halvår skærpes temagruppernes udfordringer og cases med henblik på at
sikre relevans og markedspotentiale. Der tages udgangspunkt i principperne anvendt ved
udvælgelsen af udfordringer forud for projektstart:

- Høj prioritet: Udfordringerne har høj prioritet i kommunerne, gerne med tilknyttet
budget til indkøb.
- Nært forestående: Udfordringerne skal løses inden for en årrække, der harmonerer med
projektets tre-årige levetid.
- Stor kompleksitet: Udfordringerne kan ikke løses af én organisation eller af
nabokommunen, men kræver et samspil mellem flere aktører.
- Volumen: Flere aktører prioriterer udfordringen.

Skærpelsen af udfordringer foregår i dialog mellem temagruppernes medlemmer og
tilknyttede netværk, der repræsenterer det private erhvervsliv og relevante
samfundsmæssige aktører, herunder særligt CONCITO, Sustainable Business Hub, Gate
21, Climate KIC-Nordic, WIN (interessent) og Malmö Cleantech City (interessent).

I projektets 2. halvår gennemføres markedsdialoger indenfor hvert temaområde, som
afdækker de eksisterende løsningsmuligheder på markedet og hvilket
innovationspotentiale, der ligger i udfordringerne. Virksomhedsklyngerne og
universiteterne bistår med denne afdækning. Concito bidrager til understøtte
udfordringernes relevans for markedet og i et bredere samfundsperspektiv. Processen og
partnerskabet for de forestående OPI-forløb formes og der opbygges juridiske og
metodiske kompetencer hos partnerne til at indgå i disse forløb (se fasen for OPI-forløb
for uddybning).

Opstartsseminar 2016-01-04 2016-02-29 0 Indenfor projektets første to måneder afholdes et opstartsseminar for alle partnere i
projektet. Seminaret har til formål at give kick-starte projektets 1. halvår med fokus på at
skærpe temagruppernes udfordringer og cases for at sikre deres relevans og
markedspotentiale som beskrevet ovenfor. Et andet formål med opstartsseminaret er at
projektpartnerne lærer hinanden at kende og får indblik i de synergimuligheder, der
findes i at samarbejde indenfor projektets rammer.
Opstartsseminaret er planlagt til to dages varighed med én overnatning i
Øresundsregionen.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning

OPI-forløb 2016-08-01 2018-06-30 2 567 293 Aktiviteten OPI forløb i temagrupperne finder sted efter markedsdialog og er
omdrejningspunkt for det egentlige innovationssamarbejde. Nu er temagruppernes
udfordringer og cases skærpet med fokus på deres innovations- og markedspotentiale, og
de eksisterende løsningsmuligheder på markedet er afdækket.

I OPI forløbene er fokus at udvikle nye løsninger, forbedre eksisterende løsninger
eller/og udvikle kombinationer af nye/eksisterende løsninger, der matcher de
udfordringer, temagrupperne har valgt at arbejde med. OPI-forløbene består i et
samarbejde mellem temagruppernes medlemmer, tilknyttede netværksaktører og eksterne
virksomheder. Omdrejningspunktet er temagruppernes seks udvalgte cases, der belyser
temagruppernes udfordringer - se uddybning nedenfor.

Aktiviteten OPI-forløb rummer delaktiviteterne: Universitetssamarbejde, Digital
platform for OPI og Juridisk rådgivning, der understøtter aktivitetens primære mål: at
udvikle en række nye eller forbedrede løsninger tilpasset de kommunale udfordringer.

Resultatet af aktiviteten OPI forløb er løsninger, der matcher temagruppernes
udfordringer beskrevet i hver temagruppe. Løsningerne tager udgangspunkt i de valgte
cases (en dansk og en svensk i hver temagruppe), men skal adressere de overordnede
udfordringer i temagrupperne, så de kommer flere temagruppemedlemmer til gode.

Aktiviteten er knyttet til to aktivitetsindikatorer 1) "Antal företag som får stöd för at
introducera för marknaden nya produkter" og 2) "Antal företag som deltar i
gränsöverskridande innovationsinriktade aktiviteter".

Delaktivitet Startdatum Slutdatum Beskrivning Kostnad

Temagruppe OPI-forløb 2016-08-01 2018-06-30 0 Temagruppernes OPI-forløb tager udgangspunkt i seks udvalgte cases - to cases for hvert
temaområde:

Cases for Klimatilpasning:
- Skybrudsveje, forsinkelsesveje og grønne veje för att minska oönskade översvämningar



och minska föroreningarna till recipienterna. Tests finder sted i Frederiksberg Kommune
og i området Höje Å (Lund, Lomma, Staffanstorp og Svedala)
- Udvikling af digitalt beslutningsredskab til klimatilpasning. Testes i Lyngby-Taarbæk
Kommune, samt svensk kommune

Cases for Industriel symbiose:
- INPRES Innovations- og produktioncenter for Recycling og Symbiose, Testes i Høje
Taastrup Kommune med bidrag fra Kalundborg Kommune
- Opstart af industriel symbiose i Malmø

Cases for Innovation i affaldssektoren:
-  Digitalisering af NSR, Helsingborg
-  Omstilling af affaldssystemet på Bornholm

Der har i forarbejdet til casene været fokus på at udvælge både svenske og danske cases
indenfor hvert temaområde. Alle cases er udvalgt på baggrund af en fælles beslutning i
temagrupperne og indholdet har derfor både svensk og dansk interesse idet de belyser
temagruppernes udvalgte udfordringer. Se bilag 3,4 og 5 for uddybning af indholdet i de
seks cases.

Indenfor disse seks cases gennemfører temagrupperne OPI-forløb med fokus på at
udvikle nye løsninger, forbedre eksisterende løsninger eller/og udvikle kombinationer af
nye/eksisterende løsninger, der matcher de udfordringer, temagrupperne har valgt at
arbejde med i de enkelte cases. Der lægges særlig vægt på at inddrage SMV'er i
projektets OPI forløb, ligesom løsninger med skaleringspotentiale prioriteres, så det
understøttes, at løsningerne har relevans for flere offentlige indkøbere og evt.
eksportpotentiale.

De løsninger, der udvikles i OPI-forløbene, modtager udover løbende feedback fra
medlemmerne af den enkelte temagruppe et kvalitetscheck af CONCITO, universiteterne
og virksomhedsklyngerne, samt løftes til projektets styregruppe og følgegruppe.
Formålet er at sikre løsningernes lokale relevans, skalerings- og eksportpotentiale.

Efter første runde markedsdialog og OPI evalueres forløbene og der igangsættes evt. nye,
tilrettede forløb i projektets 4., 5. og 6. halvår med de udfordringer, der ikke er behandlet
i projektets første år.

Digital platform for OPI samarbejde 2016-08-01 2018-06-30 0 Der afprøves en digital platform for OPI samarbejde. Virksomheden Processio, der
indgår som partner i Cleantech TIPP, leverer digitale løsninger som understøtter det
prækommercielle samarbejde mellem offentlige og private aktører og har udviklet et
digitalt dialogværktøj, som løbende registrerer dialogen til senere dokumentation så
erfaringer opsamles og juridiske faldgruber forebygges. Cleantech TIPP vil desuden gøre
brug af Processios digitale platform, der samler virksomhedsprofiler og løsninger og
matcher dem med relevante udbud. I projektets levetid vil dette lette overblikket over
projektets fremskridt og sikre erfaringsopsamling og dokumentation.

Værktøjet understøtter det øgede krav til dokumentation i EUs nye udbudsdirektiv og vil
danne basis for at skabe én indgang til Øresundsregionale udbud og løsninger, der gør det
lettere for udbydere og tilbudsgivere at finde hinanden.

Juridisk rådgivning 2016-08-01 2018-06-30 0 Den juridiske rådgivning er rettet mod kommuner og private virksomheder.
Rådgivningen sigter mod at klæde deltagerne i projektets markeds- og OPIforløb på til at
udnytte mulighederne i indkøbslovgivningen bedst muligt og at undgå juridiske
faldgruber i samarbejdet, der potentielt skal lede frem mod udbud, som virksomhederne
skal kunne deltage i på markedsvilkår.

Rådgivningen vil finde sted i form af en række workshops tilpasset de forskellige
projektfaser (markedsdialog og OPI) og afrundes med rådgivning i, hvordan
kommunerne kan anvende den erfaring og de løsninger, der er udviklet i projektets
levetid, til specifikke udbud. Endelig vil lovgivning og procedurer for fælles udbud blive
berørt, da dette efterspørges fra projektpartnerne. En ekstern advokatvirksomhed
varetager primært rådgivningen af projektets offentlige partnere, mens LU Open
varetager rådgivningen af private virksomheder. Rådgivningen er åben for alle
virksomheder med interesse i at løse projektets udfordringer og henvender sig derfor ikke
kun til en udvalgt gruppe.

Projektet har særligt fokus på at understøtte SMV'ers deltagelse i OPI samarbejdet, da de
ofte ikke har disse kompetencer in-house. Virksomhedernes rådgives desuden i at deltage
i udbud på tværs af Sundet. LU Open vil samle erfaringerne fra inddragelse af SMV'er i
OPI og videreformidle dem som del af projektets kommunikationsaktivitet. Den juridiske
rådgivning er desuden koblet til aktiviteten 'Digital platform for OPI' hvor
kommunikationen i OPI samarbejdet løbende registreres, så erfaringer opsamles og
juridiske faldgruber forebygges (dokumentation for ligebehandling mv.)

Se bilag 10 for hensyntagen til statsstøtteregler ved valg af advokatvirksomhed i
forbindelse med rådgivning af kommuner i projektet, og hensyn til statsstøtte til
rådgivning af private virksomheder i projektet.

Co-creation forløb 2016-08-01 2016-12-31 0 Der gennemføres to co-creation workshops som del af projektets OPI forløb, hvor
udfordringerne i projektets tre temagrupper (klimatilpasning, innovation i affaldssektoren
og industriel symbiose) adresseres i korte intensive workshops med deltagelse af
projektpartnere, virksomheder og universiteter. Workshopene afholdes på Bornholms
Ressourcelaboratorium og LUOpen med fokus hhv. ressourcegenanvendelse og
klimatilpasning. De to workshops planlægges og gennemføres af Climate-KIC Nordic,
der er partner i Cleantech TIPP under DTU.

Climate-KIC Nordic har gode erfaringer med at afholde tilsvarende 'Climathons' hvor
kommuner stiller udfordringen og virksomheder og universiteter (forskere/studerende) i
fællesskab udvikler løsninger. I praksis foregår de to co-creation workshops ved at
deltagerne opdeles i mindre grupper på tværs af private og offentlige skel og i løbet af 24
timer kommer med et bud på en løsning af én af projektets udfordringer i relation til de
valgte cases i temagrupperne.

De to workshops planlægges afholdt i august 2016. Samme efterår modtager udvalgte
grupper vejledning af Climate-KIC Nordic i at udvikle og bringe idéen til markedet.
Dette indebærer bl.a. netværksdannelse, adgang til entreprenørprogrammer og udvikling
af forretningsmodellen for idéen. Hvilke grupper, der går videre til dette stadium
besluttes af medlemmerne i den enkelte temagruppen. Ved slutningen af forløbet
præsenteres de videreudviklede idéer for temagrupperne, som vælger om de vil gå videre
med idéerne. Entreprenørerne får mulighed for at præsentere deres idéer i projektets
workshops og støttes i at indgå i eksterne cleantech events som Cleantech Open.

Aktiviteten understøtter projektets målsætning ved at give nye entreprenører adgang til at
arbejde med kommunale udfordringer og modtage vejledning til at bringe deres idéer til
markedet. I projektforløbet indgår co-creation forløbet som en kick-start af projektets
OPI-forløb, hvor partnere og eksterne gennem intensive workshops får input på de
udfordringer, der er konkretiseret forud for projektstart og uddybet i foråret 2016.

Studieture 2016-08-01 2018-06-30 0 Der afholdes én studietur udenfor Øresundsregionen for hver af projektets tre
temaområder (klimatilpasning, innovation i affaldssektoren og industriel symbiose).
Hvor studieturen går hen, afklares mellem projektlederen og temagruppens medlemmer.

Studieturene har til formål at give temagrupperne indsigt i hvordan temagruppens



udfordringer løftes af andre kommuner/selskaber/organisationer og dermed bidrage til
OPI-forløbenes formål: at udvikle løsninger på temagruppens udfordringer og at sikre
løsningernes relevans, skalerings- og eksportpotentiale.

Der afholdes desuden løbende studieture indenfor Øresundsregionen for at fremme
projektpartnernes og følgegruppens viden om hvilke initiativer, der finder sted i regionen
og hvilke synergimuligheder, der er mellem initiativerne.

Universitetssamarbejde 2016-08-01 2018-06-30 0 Seks universiteter (DTU, KU, LUOpen, AAU, LiU og CBS) har bidraget til at udvikle
udfordringerne præsenteret i de tre temabeskrivelser (bilag 3,4 og 5). Universiteterne
tilknyttes projektets OPI-forløb og bidrager her med relevant ekspertviden. Forud for
projektstart har de seks universiteter beskrevet hvilke forskere, der er relevante for de tre
temagrupper/hvilke udfordringer universiteterne kan bidrage til at løse. I projektets
levetid inviteres flere universiteter end de seks nævnte til at bidrage til løsningen af
temagruppernes udfordringer.

Universiteterne ønsker gennem projektet bl.a. at afprøve metoder til og vise
værdiskabelsen ved innovationssamarbejde mellem universiteter, virksomheder og
kommuner.

Samarbejdet skal dels finde sted ved at studerende inddrages i løsningen af projektets
valgte udfordringer og dels ved at specialviden fra forskere bliver tilgængelig i
innovationssamarbejdet, så løsningernes kvalitet højnes. Ekspertviden inddrages i
temagrupperne efter behov og er med til at skabe overblik over den nyeste teknologi på
området og kvalitetssikre løsningerne. Studerende kan i kortere forløb samarbejde på
tværs af universiteter om at løse kommunernes udfordringer. Udover at give de
studerende adgang til samfundsrelevante opgaver, kan universiteterne i projektet dele
metoder til at udvikle innovative forløb for studerende, som får adgang til test- og
arbejdsfaciliteter i Øresundsregionen (eks. Skylab og Prolab).

I begge tilfælde vil der være tale om et tværfagligt samarbejde på tværs af universiteter,
som styrker den fremadrettede kontakt mellem universiteternes inkubatorer og
fagmiljøer. En fremadrettet bedre kontakt mellem universiteterne og til virksomheder,
kommuner og regioner er en væsentlig drivkraft for værdiskabelse i Øresundsregionen i
form af kvalificeret Triple Helix samarbejde.

Universiteterne indgår desuden med forskere og studerende i de to co-creation forløb
beskrevet i aktiviteten ovenfor. AAU og LUOpen er partnere i projektet og lægger
faciliteter til co-creation forløbene, samt indgår i temagrupperne - AAU i temagrupperne
industriel symbiose og innovation i affaldssektoren, og LUOpen med juridisk bistand
samt planlægning af co-creation forløb i samspil med Climate-KIC Nordic. De øvrige
universiteter bidrager som interessenter til projektet efter behov i temagrupperne.

Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad Beskrivning

Test af cleantech 2017-01-01 2018-07-31 277 726 I OPI forløbene vil der blive udviklet cleantech løsninger, der i nogle tilfælde behøver
test, inden de kan indgå som tilbud i de offentlige organisationers udbudsrunder.
Virksomhederne vil få mulighed for at teste løsningerne i de offentlige partneres
geografiske råderum, samtidig med at løsningerne kvalitetssikres af CONCITO og
evalueres af borgere/lokale organisationer/selskaber. Testene vil finde sted indenfor de
caseområder, der er valgt for hvert enkel temagruppe (se beskrivelse af cases under
delaktiviteten Temagruppe OPI-forløb og i bilag 3,4 og 5).

Formålet med aktiviteten er at risikoteste løsningerne indenfor rammerne af projektets
cases inden offentlige midler anvendes til investeringer i innovation. Udbud,
implementering og drift af løsningerne ligger udover projektets levetid, men adresseres i
projektet ved rådgivning om fælles udbud og EUs nye udbudsdirektiv. Hvis partnerne
ønsker at gennemføre udbud inden eller efter projektafslutning, står det dem frit for at
gøre dette hver for sig eller ved fælles udbud.

Resultatet af aktiviteten test af cleantech er afprøvede løsninger, som giver projektets
offentlige partnere grundlag for et succesfuldt udbud og projektets private partnere
mulighed for at dokumentere at deres løsninger virker i stor skala. Aktiviteten knytter sig
til  to aktivitetsindikatorer: 1) "Antal företag som får stöd för at introducera för
marknaden nya produkter" og 2) "Antal företag som deltar i gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter".
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g

346
179

211
00

565
72

230
618

262
823

595
53

344
43

192
72

525
63

148
649

279
086

140
18

0 0 355
40

732
3

235
00

185
62

316
02

118
693

0 119
90

Priv
at
kont
antfi
nans
ierin
g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
15

358
45

0 0 0 0 0 0 228
000

0 317
460

 -
Priv
at
kont
antfi
nans
ierin
g

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536
15

358
45

0 0 0 0 0 0 228
000

0

Sum
ma,
kont
ant
med
fina
nsier
ing

346
179

211
00

565
72

230
618

262
823

595
53

344
43

192
72

525
63

148
649

279
086

140
18

536
15

358
45

355
40

732
3

235
00

185
62

316
02

118
693

228
000

119
90

208
954
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Sum
ma,
bidr
ag i
anna
t än
peng
ar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum
ma,
med
fina
nsie
ring

346
179

211
00

565
72

230
618

262
823

595
53

344
43

192
72

525
63

148
649

279
086

140
18

536
15

358
45

355
40

732
3

235
00

185
62

316
02

118
693

228
000

119
90

208
954

6

Eur
opei
ska
regi
onal
a
utve
ckli
ngsf
onde
n

3461
78

2110
0

5657
1

2306
18

2628
21

5955
2

3444
3

1927
2

5256
3

1486
49

2790
85

1401
7

5361
5

3584
5

3553
8

7323 2350
0

1856
1

3160
1

1186
93

2280
00

1199
0

2089
535

And
el av
fakti
ska
kost
nade
r

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

And
el
offe
ntlig
fina
nsie
ring

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

0 % 0 % 50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

50
%

0 % 50
%

42,4
%

Tota
l
fina
nsie
ring

6923
57

4220
0

1131
43

4612
36

5256
44

1191
05

6888
6

3854
4

1051
26

2972
98

5581
71

2803
5

1072
30

7169
0

7107
8

1464
6

4700
0

3712
3

6320
3

2373
86

4560
00

2398
0

4179
081

Förväntas intäkter efter projektets slut?

Nej

Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska finansieras genom denna ansökan?

Nej



Om ja, vilken/vilka aktiviteter?

Om ja, ange budgeterad kostnad

Norsk budget

Kostnadsslag Norsk projektbudget

Personal 0

Kontor och administration 0

Extern sakkunskap och externa tjänster 0

Resor och logi 0

Utrustning 0

Schablonkostnader 0

Avgår projektintäkter (negativ kostnad) 0

Summa, faktiska kostnader 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, kostnader 0

Finansiär Beskrivning Norsk projektbudget

Offentlig kontantfinansiering 0

Privat kontantfinansiering 0

Summa, kontant medfinansiering 0

Summa, bidrag i annat än pengar 0

Summa, medfinansiering 0

Europeiska regionala utvecklingsfonden 0

Andel av faktiska kostnader 0 %

Andel offentlig finansiering 0 %

Total finansiering 0

Bilagor

Namn Beskrivning/Kommentar

Bilag 0, Bilagsliste Cleantech TIPP.pdf

Bilag 1, Cleantech TIPP projektmodel, tidsplan og organisationsmodel.pdf

Bilag 2, Cleantech TIPP følgegruppe og relaterede initiativer.pdf

Bilag 3, Tema Klimatilpasning.pdf

Bilag 4, Tema Innovation i affaldssektoren.pdf

Bilag 5, Tema Industriel symbiose.pdf

Bilag 6, Leadpartner Gate 21.pdf

Bilag 7, Gate 21 AktörStatus.pdf

Bilag 8 Gate 21 vedtægter 2011.pdf

Bilag 9 Gate 21 årsrapport 2014.pdf

Bilag 10, Statsstøtte.pdf

Bilag 11, Budget, Cleantech TIPP.xlsx

Medfinansiering, Bofa.pdf

Medfinansiering, Albertslund.pdf

Medfinansiering, Climate KIC-Nordic.pdf

Medfinansiering, Allerød.pdf

Medfinansiering, Dansk SymbioseCenter.pdf

Medfinansiering, CONCITO.pdf

Medfinansiering, DHI.jpeg



Medfinansiering, DTU Compute.pdf

Medfinansiering, Frederiksberg.pdf

Medfinansiering, TI.pdf

Medfinansiering, Öresundskraft Företagsmarknad AB.pdf

Medfinansiering, Gladsaxe Kommune.pdf

Medfinansiering, Gate 21.pdf

Medfinansiering, Fredensborg.pdf

Medfinansiering, Helsingborg stad.pdf

Medfinansiering, HUT.pdf

Medfinansiering, Høje Taastrup.pdf

Medfinansiering, Höje Å Vattenråd.pdf

Medfinansiering, København.pdf

Medfinansiering, LUOpen.pdf

Medfinansiering, Lst SKåne.pdf

Medfinansiering, LYCEUM.jpg

Medfinansiering, Lyngby-Taarbæk Forsyning.pdf

Medfinansiering, Processio.pdf

Medfinansiering, Malmö.pdf

Medfinansiering, NSR.pdf

Medfinansiering, Sustainable Business Hub.pdf

Medfinansiering, Sysav.pdf

Signatur
Saknas


