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Ansøgningsmateriale:
Big Data om materialestrømme kommunepulje

Baggrund
Vækstforum for Region Midtjylland indkalder ansøgninger til at støtte
udviklingsprojekter i offentlige-private samarbejder, som udnytter
Digitalisering til at understøtte den grønne omstilling. Der er afsat 2,4
mio. kr. til at støtte udviklingsprojekter, der gør brug af Big Data til
at kortlægge materialestrømme for derved eksempelvis at
effektivisere og udnytte materialestrømmene bedre, øge
genanvendelsen af knappe ressourcer og minimere affald.
Formålet er at understøtte kommunerne i den grønne omstilling,
specifikt med fokus på kortlægning og håndtering af
materialestrømme ved brug af Big Data. På baggrund af dette,
ønskes at skabe nye, innovative, grønne vækstmuligheder og nye
forretningsmodeller for private virksomheder.
Formål
Puljens formål er, at levere eksempler på, hvordan der kan
indsamles, bearbejdes og og nyttiggøres data fra forskellige
materialestrømme i kommunerne. Eksempelvis kan
ressourceeffektivitet, skjulte materialestrømme samt energi- og
ressourceforbrug mm., blive anskueliggjort og gjort målbart på en
meningsfuld måde og derved udnyttes til nye smarte cirkulære
løsninger, som passer til de specifikke samfundsmæssige,
udfordringer kommunerne og deres byer står over for i forhold til
håndtering af relevante materialestrømme. Løsningerne tænkes skabt
gennem nye offentlig-private partnerskaber, som kan skabe en
markedsposition for danske virksomheder både nationalt og globalt.
Der vil blive set positivt på projekter, der gennem brede
partnerskaber mellem offentlige institutioner, private virksomheder
samt uddannelses- og videninstitutioner forsøger at overvinde
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udfordringerne knyttet til materialestrømme ved brug af Big Data.
Se mere om formål og principper i bilaget: ”Baggrundsmateriale - Big
data om materialestrømme”.
Ansøgere
Puljen kan søges af kommuner eller offentlige institutioner i region
midtjylland, enkeltvis eller i tværkommunale samarbejder.
Det forventes, at kommunen samarbejder med erhvervsvirksomheder
og også meget gerne med uddannelses-, videns- og
forskningsinstitutioner. Samtidigt forventes det, at ansøgeren er
parat til at opsamle og formidle erfaringer og læringspunkter fra
udviklingsprojektet.
Aktiviteter
Der kan søges tilskud til udviklingsaktiviteter i kommunen. f.eks. i
form af arbejdstimer, konsulentydelser, vidensamarbejder, rejse- og
mødeaktiviteter, analyser eller udvikling og afprøvning af prototyper.
Økonomi
Der afsættes 2,4 mio. kr. fra Vækstforum for Region Midtjyllands
erhvervsudviklingsmidler. Det forventes at der i perioden 2016-2018
igangsættes 3-4 udviklingsprojekter, alt efter den ansøgte
beløbsstørrelse på projekterne.
Der kan søges støtte til 50 % af det samlede budget, de øvrige 50 %
finansieres af ansøger, evt. i form af timeforbrug.
Ansøgningen skal beskrive
• Projektets idé og aktiviteter
• Kortsigtede og langsigtede mål
• Projektets bidrag til koblingen mellem Big Data og
materialestrømme
• Projektets bidrag til erhvervsudvikling
• Samarbejde med private virksomheder og andre partnere
• Projektets sammenhæng med kommunens strategier f.eks.
indkøbs-, bygnings-, miljø- eller erhvervsudviklingsstrategier
• Dialog med borgere, organisationer, erhvervsliv,
uddannelsesverdenen
• Projektledelse og organisering
• Tidsplan. Projekterne kan køre i perioden primo 2016 til ultimo
2018
• Budget (specificeret på aktiviteter) og finansieringsplan
Vurdering af ansøgninger
I vurderingen af ansøgninger vil der blive lagt vægt på projektets
nyhedsværdi og ambitionsniveau, nye samarbejdsrelationer og
forventet effekt. Et kriterium for projektet er, at det inddrager både
et fokus på Big Data og materialestrømme. Endvidere vurderes det,
hvor stærk en forankring af projektet, der kan forventes i kommune
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og lokalsamfund efter projektets afslutning.
Ansøgningsfrist
Der modtages løbende ansøgninger som vil blive behandlet af
Vækstforum og Regionsrådet på de allerede fastlagte mødedatoer.
For at komme i betragtning til næste Vækstforum møde d. 15.
december 2015, skal vi have modtaget jeres ansøgning senest d.
11. november 2015 kl. 12. Ansøgningen sendes til følgende
mailadresse: Sinne.nordborg@ru.rm.dk, skriv ”Ansøgning vedr. Big
Data om materialestrømme”.
Ansøgningerne vil blive behandlet i Vækstforum og Regionsrådet, og
der kan forventes svar på første ansøgningsrunde i slutningen af
januar 2016.
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Yderligere oplysninger og spørgsmål kan rettes til:
Christoffer Buch-Larsen, chrbuc@rm.dk, tlf.: 24900077
Jesper Algren, Jesper.Algren@ru.rm.dk, tlf.: 21680856

