Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for Forretningsudvalget
Mødet den 14. august 2007
side 1 af 3

1-31-76-4-07
17.

Indstilling fra Vækstforum om reservation af økonomisk ramme til etablering af
en energi-forskerpark
Resumé
Århus Kommune har haft nedsat en tænketank for vindenergi med repræsentanter for
erhvervsliv, viden- og uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Centralt i
tænketankens anbefalinger er et forslag om at etablere Navitas Park, som skal være et
innovationscenter for energi og energiteknologi. Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen
Katrinebjerg som forbillede, at skabe et stærkt og særegent innovationsmiljø til gavn for
hele regionen. Som led i en første "masterplan" for Navitas Park foreslås etableret en
energiforskerpark. Initiativet er indtænkt i Vækstforums megasatsning inden for energi
og miljø og indarbejdet i Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen om vækst og
erhvervsudvikling.

Direktionen indstiller, at indstillingen fra Vækstforum tiltrædes således,
at

der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres et årligt udviklingstilskud på 3 mio. kr. i fem år til etablering af en energi-forskerpark, beliggende i Århus, svarende til en samlet reservation på 15 mio. kr. i forskerparkens
første fem leveår, idet det forudsættes, at Århus Kommune og andre offentlige
myndigheder deltager i finansieringen som anført i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling
Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 besluttet at indstille til Regionsrådet, at
der til etablering af en energi-forskerpark reserveres et årligt udviklingstilskud på 3 mio.
kr. i forskerparkens første fem leveår, svarende til en samlet reservation på 15 mio. kr.
over fem år.
Den endelige bevillingsmodtager findes ved udbud, som gennemføres af Århus Kommune i samarbejde med administrationen (Vækstforums sekretariat). Udbudsforretningen
forventes igangsat efter sommerferien 2007. Initiativet er indtænkt i Vækstforums megasatsning inden for energi og miljø, som blev behandlet på mødet i Forretningsudvalget
den 27. juni 2007, og det er indarbejdet i Vækstforums partnerskabsaftale med Regeringen om vækst og erhvervsudvikling. Forretningsudvalget blev på sit møde den 27.juni
2007 orienteret om partnerskabsaftalen.
Idéen bag Navitas Park er, med IT-byen Katrinebjerg som forbillede, at skabe en åben
og levende bydel, hvor erhvervsfolk, forskere, uddannelsesfolk og studerende samarbejder, inspirerer og beriger hinanden på kryds og tværs. Et miljø, der sikrer et tæt privatoffentligt samspil til gavn for erhvervslivet, den offentlige forskning og uddannelsesmiljøet.
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Projektet skal overordnet set være med til at forbedre ramme- og udviklingsbetingelserne for den midtjyske/danske kompetenceklynge inden for energi - herunder med det
klare sigte at skabe yderligere vækst og nye jobs inden for denne kompetenceklynge.
Det er målet, at Navitas Park formår at blive en national platform og dynamo for udvikling og anvendelse af energiteknologi.
Som led i en første "masterplan" for Navitas Park foreslås via udbud etableret en energiforskerpark med tilhørende projekthotel, testfacilitet og studentervæksthus.
Forskerparken på 10.000 kvadratmeter forbeholdes firmaer inden for, eller med stærke
relationer til energisektoren. Det konceptmæssige udgangspunkt er en forskerpark med
afsæt i det internationalt anerkendte koncept for forskerparker suppleret med funktioner
i form af en projekthotelfacilitet, en test- og afprøvningsfacilitet samt et studentervæksthus.
En central målgruppe for den foreslåede forskerpark vil, ud over nystartede virksomheder, være udviklingsenheder/-afdelinger af eksisterende udenlandske og danske virksomheder, således som man tilsvarende har set det på it-området med senest Google's
og Vmware's lokaliseringer af udviklingsafdelinger i IT-huset (it-forskerparken) på Katrinebjerg.
Som en central funktion i forskerparken etableres et projekthotel ud fra en ambition om
at få skabt optimale rammer for innovativt projektsamarbejde - som det i dag med succes praktiseres i Alexandra Instituttets projekthotel på Katrinebjerg.
Som en yderligere meget afgørende funktion i forskerparken etableres en test- og afprøvningsfacilitet, der meget aktivt understøtter de firmaer og udviklingsafdelinger, der
er lokaliseret i forskerparken. Test- og afprøvningsfaciliteten tænkes etableret i fysisk
samspil med Maskinmesterskolen og Ingeniørhøjskolens værksteds- og laboratoriefaciliteter. Herved skabes yderligere interaktion og samspil med erhverv, uddannelse, forskning og udvikling.
Herudover skal en del af forskerparken indrettes som et studentervæksthus. Dvs. et
"hus", hvor studerende og dimittender på de regionale uddannelsesinstitutioner får mulighed for at udfolde og modne en forretningsidé, herunder ud fra et mål om start af
egen virksomhed. Endelig vil der blive stillet krav om skabelse af synergier mellem Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og forskerparken via fælles kantine, mødelokaler,
auditorier, udstillingsarealer mm.
Blandt de øvrige initiativer i Navitas Park foreslås etablering af en brobygnings- og
matchmaking-organisation på energiområdet Og etablering af en demonstrationsfacilitet
- et udstillingsvindue - for energiteknologi.
Der vedlægges notat af 9. maj 2007 fra Århus Kommune vedrørende realiseringen af
Navitas Park.
Der er budgetteret med følgende finansiering af energi-forskerparken:
Etablering og drift af forskerpark - via udbud
Aktør
Region Midtjyl-

Medinvestering
3 mio. kr. i driftstilskud pr. år i 5 år
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land
Århus Kommune

20 mio. kr. i rente- og afdragsfrit lån løbende over 20 år
Andre parter*
4 mio. kr. fordelt over to år
*) Der vil blive indledt dialog med Staten med henblik på støtte til etableringen af testfaciliteten, herunder konkret i form af midler til køb af udstyr på samlet 4 mio. kr.
Det samlede budget for Region Midtjyllands midler til finansiering af erhvervsudviklingsinitiativer, indstillet af Vækstforum, udgør 115 mio. kr. årligt i 2007 og i budgetoverslagsårene 2008 - 2010. Regionsrådet har frem til mødet i Forretningsudvalget bevilget 28,6
mio. kr. i 2007 til erhvervsudviklingsinitiativer.
Beslutning
Indstillingen blev tiltrådt.
Johannes Flensted-Jensen, Conny Jensen, Kate Runge, Henrik Qvist og Viggo Nielsen var
forhindret i at deltage i sagens behandling.

