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Spørgetid for borgerne, Byrådsmøde den 23. februar 2021
Søren Myrup Pedersen har pr. mail den 11. februar 2021 fremsendt spørgsmål til Byrådets spørgetid den 23. februar 2021.

Spørgsmålet lyder:
Hvordan arbejder Odsherred kommune med EU’s Programmer og Støttefonde og hvor mange
penge har Odsherred Kommune modtaget gennem projekter i disse i årene 2018, 2019 og 2020?

Svar fra administrationen:
Odsherred Kommune har ikke en fælles strategi for, hvordan der arbejdes med EU's programmer
og støttefonde. Det er meget projektbestemt og ud fra en vurdering af værdien ved at deltage/søge.
Deltagelsen i EU's programmer er ikke altid lig med en bevilling af penge, men også en investering af medarbejdertimer fra den kommunale organisation med henblik at støtte fx erhvervslivet, opnå viden, få netværk m.v. Det vil sige, at Odsherred Kommune indgår i projekter med
timer, hvor værdien for kommunen bliver fx erhvervsservice og viden.

Projekter med EU-støtte i perioden 2018-2020 (52.876 kr. i alt)



Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Højby Sørende:
I alt 47.000 kr. Heraf er 35.250 kr. finansieret via EU-tilskud (75 pct.)
Forundersøgelsen er udført i 2020 og er 100% finansieret (Tilskuddet består af 75 % midler fra EU, Den Europæiske Fiskerifond og 25 % midler fra Fiskeristyrelsen.). Tilskuddet
blev udbetalt til Odsherred Kommune i december 2020.



Gennemførelse af vandløbsrestaureringsprojekt i vandløb og i Stokkebjerg Skov:
73.440 kr. Heraf er 17.626 kr. finansieret via EU-tilskud (24 pct.)
Projektet blev udført i 2018 og er 100% finansieret (Tilskuddet består af 24 % midler fra
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 76 % midler fra Miljø og Fødevareministeriet).
Tilskuddet er dog endnu ikke udbetalt til Odsherred Kommune grundet udfordringer
med Fiskeristyrelsens IT-systemer. I efteråret 2020 har Fiskeristyrelsen oplyst, at tilskuddene forventes udbetalt i foråret 2021.

EU-projekter med investering af tid i perioden 2018-2021 (5.285 timer)
Odsherred Kommune deltager som udgangspunkt som partner – ikke som Lead partner. Lead
partnere står for alt det praktiske og administrative. Odsherred Kommune er primært med som
partner hos Copenhagen Capacity, Gate 21, Erhvervshus Sjælland m.v. Her skydes medarbejdertimer ind i projekterne, og vi deltager fordi vi kan bringe virksomheder i spil til viden og udvikling – eller vi som kommune selv kan opnå et fagligt løft.



Vækst via Internationale Højtuddannede
Copenhagen Capacity er Lead partner. Vi deltager, da vi ønsker at tiltrække højtuddannet kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder. Vi indgår med medarbejdertimer- 22 % af en fuldtidsstilling i årene 2019, 2020 og 2021 – i alt 1.270 timer.



Lean acceleration for vækstiværksættere
Erhvervshuset er Lead partner. Vi deltager for at sikre flest mulige virksomheder fra Odsherred kommer med i forløb. Vi indgår med medarbejdertimer - 15 % af en fuldtidsstilling i årene 2019, 2020 og 2021 – i alt 866 timer.



Start up masterclass – kurser for vækstparate iværksættere
Erhvervshuset er Lead partner. Vi deltager for at sikre flest mulige virksomheder fra Odsherred kommer med i forløb. Vi indgår med medarbejdertimer. 10 % af en fuldtidsstilling i årene 2019, 2020 og 2021 – i alt 577 timer.



Gennembrudsprojekt for Cirkulær Økonomi i Region Sjælland (Cirkulær Sjælland)
Gate 21 er Lead partner. Vi har deltaget for at skaffe viden og udvikling til fødevarevirksomheder. 4 virksomheder har deltaget i udviklingsaktiviteter. Vi har indgået med
1.000 timer i perioden 2019 – 2021.



Greater Bio
Gate 21 er Lead partner sammen med en svensk organisation. Vi deltager med timer –
og får ca. 35-40% af timeforbruget retur. Vi indgår i projektet med 65,5 timer pr. måned i år 2020 og 2021 – i alt 1.572 timer.



Digital Ledelseskultur
Her er Roskilde Handelsskole Lead partner. Vi deltager for at hjælpe virksomheder til
gode digitale kurser. Vi bidrager med en del timer, som ikke registreres, fordi virksomhederne timeregistrer på de kurser de deltager i.
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Erasmus+
Odsherred Kommune har i perioden 2016-2017 arbejdet med Erasmus+ omkring et skoleudvekslingsprogram med fokus på øget forståelse for hinanden og modne elever. Her deltog Ungarn,
Litauen, Polen, Italien og Spanien. I 2019 blev praktikpladser inden for det pædagogiske og sociale område i Athen i Grækenland godkendt som et ekstra tilbud til elever på henholdsvis socialog sundhedsassistentuddannelsen og pædagogisk assistentuddannelsen. Dette er et supplement
til uddannelserne og søges via uddannelsesinstitutionen ZBC, hvor eleverne fra Odsherred Kommune går.

LAG-midler – sparring og vejledning
Derudover yder Odsherred Kommune sparring og vejledning til virksomheder, foreninger m.v. i
forhold til lokale projekter om udvikling af landdistrikterne. Projekter og opnået midler fremgår
af https://lag-midtnordvestsjaelland.dk/projekter/
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