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Aftale om træk på vækstpuljen
(vækstplanerne for fødevarer, energi og klima,
samt kreative erhverv)
Nyt kapitel

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti har i Aftaler om Vækstplan DK afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2014-2015 til en styrket indsats for vækst på
erhvervsområder med international konkurrencekraft.
Parterne er enige om at finansiere følgende initiativer fra vækstplan for fødevarer, vækstplan for energi og klima samt vækstplan
for kreative erhverv ∙ design via træk på puljen:
•

For at styrke virksomhedernes muligheder for at udbygge og omstille produktion afsættes 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i
2015 til at gennemføre forundersøgelser og vejledning med sigte på at skabe enklere og hurtigere miljøgodkendelser for
fødevarevirksomheder og andre industrivirksomheder.

•

For at understøtte en hurtigere behandling af husdyrgodkendelser afsættes der 1,5 mio. kr. i 2014 til bedre kortmateriale i
husdyrgodkendelse.dk.

•

Den komplekse EU-lovgivning på fødevareområde kan udgøre en barriere for iværksættere. For at gøre det lettere at
etablere nye fødevarevirksomheder afsættes 3 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til en startpakke med vejledning om
fødevareregulering.

•

For at styrke den internationale markedsføring af dansk fødevareerhverv afsættes 2 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 til
at udvikle en fælles fødevarefortælling om danske styrker indenfor blandt andet ressourceeffektivitet og bæredygtighed. Til
udarbejdelse af en fødevarefortælling for erhvervet etableres en gruppe med repræsentanter fra erhvervslivet,
brancheorganisationer, forskning og produktionsmedarbejdere.

•

Der afsættes 2 mio. kr. i 2014 til at gennemføre et nabotjek af miljøregulering og kontrol vedrørende primærjordbrug. Det
skal supplere det videngrundlag, der tilvejebringes som led i arbejdet med ny målrettet miljøregulering af landbruget.

•

For at styrke sammenhængen mellem de fødevarerelaterede uddannelser og fødevareerhvervets kompetencebehov
afsættes 2 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 til et partnerskab for Fremtidens Fødevareuddannelser, som
arbejdsmarkedets parter, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner går sammen om at etablere.

•

For at styrke effektiviteten i fjernvarmesektoren afsættes der 2 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til udvikling og
implementering af årlige effektivitetssammenligninger baseret på fælles opgørelsesmetoder.

•

For at fremme eksporten af dansk energiteknologi og energirådgivning afsættes der 5 mio. kr. i 2014 og 5 mio. kr. i 2015 til
at påvirke energipolitik og energiregulering i en række lande i retning af den danske energimodel samt øget sektorfaglig
rådgivning af danske virksomheder på de danske ambassader.

•

For at styrke markedsføringen af Copenhagen Fashion Week og gennemførelsen af en modeuge på højt fagligt niveau
afsættes der 3 mio. kr. i 2014. Parterne vil inden udgangen af i år drøfte den fremadrettede støtte i 2015 til ovennævnte
initiativer.

