10. januar 2017

Indsatsområder til understøttelse af Erhvervs- og Vækstpolitikken

Indsatsområde 1: Fra Viden til målbar vækst
* Tilvejebringelse af data til en tættere monitorering af den erhvervsmæssige udvikling i Roskilde Kommune
(Udviklingen i antal arbejdspladser, brancheglidning, eksportudvikling, mv.)
Beløb 100.000 kr.
* Udvikling og etablering af inkubator/spinoff-hus på DTU Risø i samarbejde med virksomheder, Region
Sjælland og DTU. Midler afsat til dette i budget 2017 ifm. events- og erhvervspulje.
Beløb 1.250.000 kr.
* Interessevaretagelse vedr. et samarbejde omkring udviklingen af Roskilde Universitet, som en mere
integreret del af dets omgivelser
Beløb 200.000 kr.
Indsatsområde 2: Fra sagsnummer til kunde
Her er primært tale om, at der internt skal arbejdes videre med et service-mindset. Udviklingen til disse
opgaver kan afholdes indenfor det eksisterende administrative budget.
Indsatsområde 3: From small to great
Arbejdet i Greater Copenhagen kører. Samtidig er der fra regional og international side afsat mange
ressourcer til styrkelse af Dansk eksport. Vurderingen er, at det ikke umiddelbart giver mening at lave
specifikke eksporttiltag for Roskilde virksomheder alene.
Indsatsområde 4: Fra Købstad til destination
Dette område er meget koblet op på indsatserne i turismepolitikken. Derfor henvises til de projekter der
kan understøtte turismepolitikken.
Indsatsområde 5: Fra begrænsninger til muligheder
* Overordnet markedsføring af udviklingsområder i Roskilde Kommune – fra Skousbo i Viby til vores
erhvervsområder i Trekroner og Roskilde Øst.
Beløb 250.000 kr.
* Udarbejdelse af udviklingsplan i forhold til den fremtidige etablering af nyt stort kommende
erhvervsområde ved Store Hede (Udlagt i kommuneplan). De indledende forhandlinger om køb af arealet
er indledt med Nymølle).
Beløb 250.000 kr.
* Projekt som kan give Kommunen et oplyst grundlag om, hvordan vi regulerer/omdanner nuværende
erhvervsområder mhp., at kunne imødekomme den kommende efterspørgsel fra brancher og
virksomheder, som vil udgøre fremtidens erhvervsstruktur
Beløb 200.000 kr.
* Investorkonference til afholdelse i foråret 2017. Konferencen afholdes på Musicon og investorer,
developere, pensionskasser mv., inviteres til at deltage. Konferencens formål er at fortælle og fremvise
nogle af de mange projekter, man som investor kan involvere sig i. Både på den korte og den lange bane.
Beløb 100.000 Kr.

