Status for Vand i Byer
30. august 2018
Stormøde i Vand i Byer

Ved Ulrik Hindsberger, Netværksleder for Vand i Byer

Afslag på ansøgning for Vand i
Byer i 2019 og 2020
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vand i Byer har sin nuværende bevilling indtil 31/12-2018
Vi fik afslag fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) i juli
måned til en ny bevilling i 2019 og 2020
Der er givet bevilling til 17 af 23 ansøgte netværk
Man har ikke prioriteret at give ”vandområdet” et selvstændigt netværk
Repræsentanter for styregruppen for Vand i Byer holdt møde med Styrelsen
(SIU) den 29/8
Hovedbegrundelser for afslaget er, at klimatilpasning er for ”smalt” et
område og at sekretariat og aktivitetsniveau er lavere end gennemsnittet
Man har ikke lagt klimatilpasningsområdet over til et af de netværk der
fortsætter

2021 – Aftale om forenkling af
Erhvervsfremmesystemet
▪

▪

▪

Antallet af offentligt finansierede klynger og
netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner
og et mindre antal start-up klynger inden for
spirende teknologier og markeder
Erhvervsfremmebestyrelsen indstiller til UFM,
hvilke erhvervs- og teknologiområder, der skal
udbydes statslige forsknings-og udviklingsmidler
til. Uddannelses-og Forskningsministeriet
udmønter midlerne i konkurrence
VIGTIGT med lobby: Vand og klimatilpasning
skulle gerne blive et styrkeområde i fremtiden

Fremtidig model for Vand i Byer
Skal Vand i Byer fortsætte fx til 2020, hvor der er IWA kongres og der
er mulighed for at søge netværksmidler igen?
▪ Kræver at vi hæver kontingentindbetalinger og/eller tager gebyr for
arrangementer
▪ Får midler fra anden side fx andre fonde og puljer (både private og offentlige)
▪ Kan mobilisere nok eksisterende/nye medlemmer?
▪ Stadig triple-helix dvs. både virksomheder (Rådgivere & Arkitekter,
Producenter og Entreprenører), Forsyninger, Offentlige institutioner,
Interesseorganisationer og Vidensinstitutioner

Hvad skal Vand i Byer fokusere
på i en fortsættelse?
Kerneaktiviteter indenfor regnvand og havvand:
▪ Matchmaking og videnspredning (stormøder, temamøder og gå-hjem møder)
▪ Vandkongres (IWA) i Danmark i 2020, hvor klimatilpasning er et hovedemne
▪ Forretningsmodel for Vand i Byer efter 2020
▪ Sekretariat der bevarer kritisk masse (medlemmer, arrangementer,
hjemmeside, nyhedsbreve, forespørgsler mv.)
Hvad kan vi måske fokusere på hvis bevillingen bliver høj nok:
▪ Andre vandtyper end regnvand og havvand
▪ Bobleprojekter
▪ Andre projekter fx med finansiering udefra

Hvad er næste step?
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Spørgeskema til alle deltagere af netværket fra sekretariatet (september)
Dialog med forskellige aktører af Vand i Byer (Kommuner, Forsyninger,
Rådgivere & Arkitekter, Producenter & Entreprenører, Universiteter,
Interesseorganisationer) med hjælp fra styregruppen (August-oktober)
Dialog med eksterne finansieringspartnere fx RealDania (August-oktober)
På næste styregruppemøde den 1. november skal bud for den fremtidige
model for Vand i Byer diskuteres
Udmelding til medlemmer, evt. med tilsagn om ny deltagelse med model
(november bl.a. på statuskonferencen)
Evt. pressemeddelelse på det nye Vand i Byer (december)
Evt. rekruttering af flere medlemmer (december og 2019)

Spørgsmål?

