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Fødevarer
Status og samlet vurdering for indsatsområdet
Vækstforums nye strategi for fødevaresatsningen (2016-2020) sætter under overskriften ”Klog hverdagsmad til en verden i forandring” et styrket fokus på udvikling af fødevarebranchens innovationskompetencer som afgørende forudsætning for vækst og nye arbejdspladser. Fødevarestrategien har
fået et styrket nationalt og internationalt perspektiv med Region Midtjylland som centrum for et stærkt
og attraktivt innovationsmiljø. Strategien anviser en faciliterende og fokuseret tilgang til erhvervsudvikling, der tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds konkrete innovationsudfordringer fra idé til
markedet i et globalt perspektiv.
Opgørelsesperioden har været præget af dels afslutning af en række projekter under tidligere handlingsplaner og dels igangsættelsen af nye initiativer under Vækstplan 2016-2020.
Fødevaresatsningens hidtidige hovedoperatør, Future Food Innovation (FFI), har endeligt afsluttet
projektaktiviteterne for perioden 2009-2014 og er tæt på at afslutte aktiviteterne under vækstforums
2015 handlingsplan. Desuden har FFI udvidet konsortiet til nu også at omfatte Væksthus Midtjylland.
Konsortiet er blevet valgt som operatør i forbindelse med Vækstforums ansøgningsrunde vedr. ”Innovationssamarbejde som forretningsstrategi” (2016-2018). Pt. pågår afklaring med Erhvervsstyrelsen om
det samlede projekts i alt tre regionalfondsansøgninger. Initiativet forventes at blive operationelt inden sommeren 2016.
Samarbejdet med Region Nordjylland om at udvikle fiskeri- og akvakulturerhvervene manifesterer sig
nu i en fælles facilitator- og vejledningsfunktion, der skal bringe erhvervets aktører mere i indgreb med
de regionale og nationale erhvervsfremmetilbud. Funktionen igangsættes pr. 1. april 2016.
EU Kommissionen sendte i januar 2016 en fødevare KIC (Knowledege and Innovations Community) i
udbud med ansøgningsfrist i juni 2016. FoodNexus Nordic (tidligere Foodbest), som er medfinansieret
via fødevaresatsningen, fungerer i ansøgningsprocessen som sekretariat for det fælleseuropæiske
partnerskab. Region Midtjyllands medfinansiering understøtter bl.a. en målrettet indsats for at få en
væsentlig del af en kommende KIC’s aktiviteter placeret i Norden med midtjyske virksomheder og Aarhus Universitet som centrale partnere.
Lokale udviklingsplatforme for fødevarer er en ny indsats under fødevaresatsningen i Vækstplan 20162020. Indsatsen følger bl.a. op på erfaringer og netværk etableret under de regionale Grøn Vækst fødevarenetværk. Vækstforum gennemførte primo 2016 en ansøgningsrunde, hvor der indkom to ansøgninger, som pt. er under sagsbehandling. Det forventes, at udviklingsplatformene kan i gangsættes
med treårige bevillinger medio 2016.

Initiativer inden for Fødevarer



Øget værdiskabelse i fødevareproduktionen
Fødevareerhvervets kompetencebehov
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Øget værdiskabelse i fødevareproduktionen
Resultatkontrakter med opfølgning




Future Food Innovation - styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur (2015, 2 kontrakter
pga. opdeling i kontrakter med og uden EU-medfinansiering)
Foodbest - towards a Food4Future KIC
Øget samspil og synergi mellem regionale og nationale fødevareinitiativer (“Brobygger”)

Status
Future Food Innovation (FFI) – styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur - 2015
Styregruppen for FFI har i alt behandlet 22 ansøgninger i 2015 til puljen for innovative projekter (Differentieringspuljen), som har betydet igangsætning af 11 innovationssamarbejder. FFI yder innovationssparring og facilitering til virksomhederne. Det ske i forhold til at forberede og gennemføre innovationssamarbejderne samt vejledning i forhold til at søge yderligere midler til den fortsatte vækst. Desuden arrangerer FFI opstartsmøder for innovationssamarbejderne. 50 % af de deltagende virksomheder
i samarbejderne deltager i denne type samarbejde for første gang.
FFI har i perioden 01.01.2015 - 31.12.2015 været i kontakt med 209 virksomheder, og har vejledt virksomhederne om aktuelle og relevante initiativer og ordninger, herunder workshops, innovation camps,
InnoBooster, internationale initiativer, finansieringsmuligheder og lignende. Der er blevet indsendt ca.
32 InnoBooster-ansøgninger i løbet af 2015, hvor FFI har vejledt virksomhederne i forhold til at søge
midlerne.
Der er støttet 11 projekter under Differentieringspuljen (15 mio. kr.). Hvert projekt består af minimum
tre SMV virksomheder og en videninstitution. Projekterne har yderligere tiltrukket 17,75 mio. kr. fra
banker og fonde. Emnerne for innovationssamarbejderne spænder bredt, eksempelvis ”Restituerende
is til post-operationelle patienter og sportfolk”, ”Udvikling af råvare (tungt fjerkræ) ved innovativ procesteknologi til bæredygtigt fjerkræslagteri”, ”Optimering af industri hampplantens restprodukter til
fødevareprodukter” og ”Green Joy – sundhedsfremmende produkter baseret på grønne planter”.
Projektperioden er blevet forlænget til den 30. april 2016, da flere af de deltagende virksomheder havde svært ved at nå at gennemføre innovationssamarbejderne på under et år - f.eks. udvikling af nye
fødevareprototyper og samarbejder, der er afhængige af årlige afgrøder.
FFI har afholdt kurser og workshops. Eksempelvis afholdt FFI i forbindelse med Food Festival i september 2015 et indkøberarrangement, hvor 18 danske virksomheder blev matchet med 9 udenlandske indkøbere. Efterfølgende er der kommet konkrete handelsaftaler ud af arrangementet. Derudover blev der
afholdt en Innovationscamp, hvor et nyt produkt blev testet af kunderne på Food Festival.
Den årlige internationale venturekapitalbegivenhed på fødevareområdet ”European Food Venture Forum” blev afholdt den 2.- 3. september 2015 i Aarhus med i alt 134 deltagere. FFI spiller en central rolle i
arrangementet, der gennemføres i et samarbejde med Europe Unlimited, Danish Food Cluster, FoodNexus, Invest in Denmark, Enterprise Europe Network, Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og Kromann Reumert. I 2015 deltog 32 iværksættere fra 16 lande og 37 investorer - både business angels og
venture selskaber. Der blev kåret 8 vindere, som går videre til Europe Venture Forum i Tyskland. Investorerne var godt tilfredse med niveauet, som var endnu højere end sidste år, og som affødte 5 opfølgningsmøder mellem iværksætterselskaber og forskellige venture selskaber.
I seneste halvårsperiode er et forstudie til følgeforskningen af FFI’s facilitering i forhold til udvikling og
styrkelse af virksomhedernes innovationskultur blevet afsluttet med en tredie og afsluttende workshop den 1. marts 2016. Følgeforskningen er gennemført af den forskningsbaserede konsulentvirk-
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somhed Delendorf Advisory. Formålet med følgeforskningen var at dokumentere de konkrete værdier
af de virkemidler under FFI, der anvendes til at udvikle virksomhedernes innovationskultur samt at belyse, hvordan faciliteringspraksis befordrer de ønskede effekter.
Forstudiet har leveret et oplæg til et efterfølgende følgeforskningsprojekt.
Øget samspil og synergi mellem regionale og nationale fødevareinitiativer (“Brobygger”)
”Brobygger” er et samarbejde mellem FoodNetwork, Region Midtjylland og Danish Food Cluster om at
øge samspillet mellem regionale og nationale fødevareinitiativer. En delindsats om fødevareinnovation
og lokale fødevarer i Bilka-kæden har ændret såvel karakter som omfang og er blevet væsentligt forbedret kvalitetsmæssigt end først antaget. Det har affødt stor opbakning fra mange start-ups og virksomheder. Dansk Supermarked har investeret mange ressourcer i at gøre en forskel og få et frugtbart
samarbejde med fødevarevirksomhederne til at lykkes. Det har krævet flere ressourcer fra brobyggeren end først antaget. Brobyggeren er ikke i tvivl om, at de forventede effekter vil blive opnået, når projektet er afsluttet.
Delindsatsen vedr. kortlægning af forskellige typer af samarbejdsaftaler og modeller for samarbejde
mellem små og store virksomheder samt mellem videninstitutioner og industri er endnu ikke påbegyndt. Operatøren vil indgå i dialog med regionen, om indsatsen har den store efterspørgsel blandt
målgruppen for brobyggerens virke.
Projektet forløber som planlagt og opgaverne overvejende afvikles til tiden.
Foodbest – towards a Food4Future KIC
Food Nexus Nordic (tidligere Foodbest) har siden 2012 arbejdet for, at European Institute of Innovation
and Technology skulle udbyde et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for fødevarer. I
januar 2016 blev udbuddet offentliggjort.
Der er med FoodNexus Nordic som sekretariat etableret et stærkt europæisk konsortium, der pt. arbejder på at få en ansøgning klar til EU Kommissionen til ansøgningsfristen den 14. juli 2016. Det sker med
inddragelse af en bred kreds af fødevareaktører og med finansiering fra EU via Interreg, universiteter i
Danmark, Sverige og Norge, regioner (herunder Region Midtjylland) i Danmark og Sverige og private
donationer.
I opgørelsesperioden har 80 såkaldt core partners fra hele Europa underskrevet et ”Letter of Intent”,
heriblandt to store virksomheder fra Midtjylland og Aarhus Universitet. Danske aktører er i høj grad
involveret i ansøgningsprocessen, der ledes af en europæisk Executive Board, med Bob Hamer, Vice
President Discover hos Unilever, i spidsen.
FoodNexus Nordic holder løbende møder med midtjyske interessenter og deltager desuden aktivt i forberedelsen af European Food Venture Forum, som afholdes for 5. gang i starten af september 2016 i
Aarhus. Agro Business Park og Aarhus Universitet deltager som partnere i et Interreg projekt, der har
til formål at forberede et fællesnordisk ”co-location centre” i den kommende KIC med særlig fokus på
SMV-inddragelse.
KIC’en forventes at få et samlet budget på op til 150 mio. EUR om året.

Sekretariatets vurdering
Initiativet forløber som forventet.
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Energi og klima
Under indsatsområdet er der med handleplan 2015 iværksat det skandinaviske EU projekt Biogas2020.

Status
Nye initiativer på baggrund af Vækstforums Vækstplan 2016-2020 er på vej. Det gælder i første omgang ”Udviklingsprogram for Underleverandører i Vindmølleindustrien”, som er vedtaget af Vækstforum og afventer bevilling samt et initiativ inden for bioøkonomi, som forventes fremlagt over for
Vækstforum i juni/august 2016.

Initiativer inden for Energi og klima
I Vækstforums handlingsplan 2015 og i tidligere handlingsplaner var Energi og Miljø et af de strategiske
indsatsområder og er videreført i Vækstforums Vækstplan 2016-2020 som er et af de fire fokusområder under overskriften Energi og Klima.

Resultatkontrakter med opfølgning
Der er følgende resultatkontrakt til opfølgning:
 Biogas2020

Resultater
Biogas2020 havde opstart i efteråret 2015, og der er planmæssigt endnu ikke rapporteret væsentlige
resultater af projektet.
I Region Midtjylland er der følgende delprojekter under Biogas2020:
 Power2Gas, som er en del af GreenLab Skive projektet.
 Samsø – realisering af biogas til færge og landtransport.
 Biogas til transport med udgangspunkt i Herning Transport- og Logistikcenter.
 Organisk affald til biogas i Region Midtjylland ledes af NOMI4S.
 Gårdbiogasanlæg til svinefarme.
 Erhvervsudvikling og samarbejde - Agro Business Park er ansvarlig for involvering af virksomheder på tværs af alle aktiviteter i projektet.

Sekretariatets vurdering
Projektet gennemføres med tilfredsstillende fremdrift. Der er på nuværende tidspunkt ikke væsentlige
resultater.
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Smart industri
Smart industri er en styrkeposition i Region Midtjylland og en stærk drivkraft for fremtidig vækst, eksport og velstand. Ved at fortsætte den indsats, der i flere år har haft fokus på at sikre en stærk smart
industri, er målet at skabe en videreudvikling af de stærke produktionskompetencer, den højt specialiserede viden og indsigt i teknologi og produktionsprocesser for at sikre grundlag for fremtidens vækst
og arbejdspladser.

Virksomhedsrådgivning og netværk
Resultatkontrakter med opfølgning
Fremtidens industri
 Fremtidens industrielle forretningsmodeller - FIF 2

Fremtidens Industri – industrielle forretningsmodeller – FIF 2

Status
Initiativet bygger på erfaringer fra FIF I og gennemføres af et konsortium bestående af VIA UC som
tovholder med Væksthus Midtjylland, Dansk Industri – Industrisamarbejdet, Aarhus Universitet samt
Innovationsnetværket for Produktion ved CenSec som partnere. Formålet er at kvalificere og øge antallet af vækstvirksomheder inden for fremstillingsindustrien i Midtjylland. Projektet løber i perioden fra
1. januar 2015 (reel opstart juni 2015) og er forlænget til 30. juni 2015.

Resultater
Der er i perioden gennemført 36 vækstkortlægninger. Af væksttjek er færdiggjort 29 i alt, 5 er i gang og
1 forløb er afbrudt. I perioden er 1 vækstgruppe med 4 virksomheder igangsat. 10 virksomheder har
færdiggjort et vækstløft og 18 virksomheder er fortsat i gang. Som afslutning på projektet er planlagt
en evalueringsdag for alle deltagere og aktører og en ny hjemmeside med fokus på projektets resultater lanceres i maj 2016.

Sekretariatets vurdering
Det er vurderingen, at projektet er meget succesfuldt og at der er opbygget et godt virksomhedsrettet
samarbejde mellem projektets partnere og med øvrige samarbejdspartnere.
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Kreative erhverv, ikt og turisme
Status og samlet vurdering for indsatsområdet
Region Midtjylland står stærkt inden for de kreative erhverv og ikt-området både ift. privat og offentlige virksomheder, uddannelse samt forskning. Kreative erhverv og ikt udgør en stadig stærkere motor
for vækst og udvikling i andre sektorer og med et stærkt vækstlag af nye og levedygtige virksomheder.

Kreative erhverv
Resultatkontrakter med opfølgning


More.creative (tidligere Kreative Partnerskaber) (Slutrapport)

More Creative

Status
Den overordnede status på projektet pr. 31. december 2015 er, at projektet er gennemført og afsluttet
planmæssigt.

Resultater
I efteråret 2015 blev More Creative 2016-2018 annonceret og her investeres i videreudviklingen af selvbærende klyngeaktører inden for de fire indsatsområder arkitektur, design, mode og digitale visuelle
medier. Det sker på baggrund af evalueringens anbefalinger, hvor regionen anbefales at fortsætte indsatsen, men nu mere fokuseret samt en supplerende analyse med talmateriale og dokumentation fra
Oxford Research.
More Creative har således i sidste projektperiode en række aktiviteter, der retter sig imod:
 Exit-strategier for partnerskaber uden klyngepotentiale: VÆVE, gastronomisk Forretningsudvikling og COK.
 Faglig sparring og facilitering med henblik på videreudvikling af partnerskaberne Headstart Fashion, The Architecture Project, Business By Design og Shareplay.
 Udvikling af et koncept og format til konferencen ”A More Creative Denmark” i samarbejde med
Aarhus 2017.
 Succesfuld afvikling af konferencen som fungerede som forløber for Creativity World Forum i
2017.
 Presseomtale af More Creatives resultater og konference i landsdækkende medier.
 Projektafslutning af More Creative, herunder regnskabsaflæggelse og revision af operatørskab,
partnerskaber og underprojekter.
Endelig har direktører og ledere fra veletablerede kreative virksomheder inden for arkitektur, design og
mode gennemført fire Next Level seancer, der har bidraget med nye kompetencer i forretningsudvikling og innovation, ideer til vækst samt virksomhedsnetværk.

Sekretariatets vurdering
Overordnet set er projektet og aktiviteterne gennemført til tiden og i overensstemmelse med de forudsatte forventninger til budget, omfang og kvalitet.
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Turisme
Resultatkontrakter med opfølgning


EM i Kvindehåndbold 2015

Status
Region Midtjylland har ydet tilskud til VM i Kvindehåndbold i Herning i 2015. Formålet med tilskuddet
var blandt andet at igangsætte aktiviteter for at opnå et erhvervsmæssigt spin-off af en international
event, således der skabes vækst i værdikæder på tværs af brancher, test og markedsføring af nye produkter m.m.

Resultater
VM i Kvindehåndbold 2015 blev en succes med 102.000 solgte billetter i Herning, hvor ca. 530 forskellige
virksomheder købte billetter til brug for virksomhedsarrangementer. Der blev desuden afholdt en konference i forbindelse med VM. Herning kommune har afholdt en række virksomhedsrettede aktiviteter i
tilknytning til VM blandt andet business to business arrangementer, afprøvning af branding af iværksættere i den tilknyttede fanzone m.m. Selv med en kort tidshorisont for planlægning af aktiviteter er
det lykkedes at få sat fokus på erhvervsspin-off i forbindelse med store events samt få skabt konkrete
resultater.

Sekretariatets vurdering
Den økonomiske analyse af VM i Kvindehåndbold 2015 foreligger først medio 2016 fra SportEventDanmark.
Det er lykkes, på trods af den korte tidshorisont at gennemføre forskellige aktiviteter og et erhvervsmæssig spin-off af VM i kvindehåndbold samt opnå vigtige erfaringer om hvordan der arbejdes med
udvikling af erhvervsmæssige aktiviteter i forbindelse med internationale events.
Gennemførelsen har været tilfredsstillende.
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Iværksætteri og kapital
Status og samlet vurdering for indsatsområdet
Vækstforum vil skabe bedre vilkår for, at der etableres flere nye virksomheder, og at flere af de nye
virksomheder overlever og udvikler sig til nye vækstvirksomheder. En række analyser viser at iværksættere, der modtager rådgivning i forbindelse med etablering af virksomhed, har en større vækst i
beskæftigelse og salg og en større overlevelsessandsynlighed. Indsatsområdet skal derfor sikre, at
adgangen til rådgivning og risikovillig kapital for iværksættere og nystartede virksomheder forbedres.
Der er i 2015 iværksat to nye programmer – Iværksætterprogram 2015, et nyt rådgivningsprogram for
vækstiværksættere og Inkubatormidt, målrettet iværksættere i forsker-og udviklingsparker i Region
Midtjylland.

Iværksætterrådgivning og kapital
Resultatkontrakter med opfølgning



Iværksætterprogram 2015
Inkubatormidt - Midtjysk Inkubatorprogram

Status
”Iværksætterprogram 2015” er igangsat i efteråret 2015. Programmet har til formål at øge andelen af
vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og
kompetencetilførsel.
Hovedaktiviteten udgøres af individuelle rådgivningsforløb til iværksættere og nystartede virksomheder og omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning inden for områder som forretningsstrategi,
markedsvurdering, strategiudvikling m.v. Herudover tilbydes iværksættere også deltagelse i camp forløb, vækstgrupper, netværk, Platoforløb og informationssøgning.
”Iværksætterprogram 2015” indeholder desuden en række initiativer med fokus på kapitalformidling,
herunder tilbud om tilknytning af en kapitalcoach for iværksættere med behov for risikovillig kapital,
facilitering af Business Angels Netværk og afholdelse af masterclasses, temamøder og springboards.
Midtjysk inkubatorprogram ”Inkubatormidt” er ligeledes igangsat i 2015 og indeholder et tilbud om
intensiv vejledning af perspektivrige iværksættervirksomheder med tilknytning til forsker- og udviklingsparkerne. Dertil indeholder programmet mentorforløb, netværksarrangementer og hjælp vedrørende kapital til iværksættere.

Resultater




Ved hjælp af ”Inkubatormidt” har 139 iværksættere fået vejledning om forretningsudvikling ligesom en række netværksarrangementer er afholdt i parkerne.
4 mentorforløb er igangsat i inkubatormidt, hvor iværksætteren kobles med en ekstern erfaren
mentor og 5 iværksættere har fået hjælp til at skaffe adgang til kapital.
Iværksætterprogram 2015 har igangsat individuelle vækstforløb, hvor iværksættere får rådgivning i forbindelse med etablering og udvikling af virksomhed.
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Etableringen af et mentorkorps på 11 erfarne personer er gennemført med henblik på at tilbyde
iværksætterne supplerende sparring.
Af de planlagte kollektive aktiviteter er afholdt en basiscamp i Grenaa med ca. 10 deltagere,
mens yderligere 4 basiscamps og 5 træningscamps er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2016.
Ligeledes forventes 2 vækstgrupper gennemført inden sommer. Blandt temaerne for planlagte
vækstgrupper er ”kreative virksomheder” og ”netværk”.

Sekretariatets vurdering
Initiativerne gennemføres tilfredsstillende. Dog har ”Iværksætterprogram 2015” haft en langsom start i
2015 med fokus på organisering og koordinering med samarbejdspartnere. Hovedparten af aktiviteterne er således først igangsat i starten af 2016. Projektet har bedt om forlængelse af projektperioden til
31. december 2016 for derved at kunne nå de opstillede mål.
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Innovation og forretningsudvikling
Indsatsens overordnede hensigt er at skabe flere vækstvirksomheder og mere samarbejde på tværs af
sektorer og brancher og at udnytte vækstpotentialet i de samfundsmæssige udfordringer og den globale bevægelse mod en bæredygtig omstilling.

Øget innovation i de midtjyske virksomheder
Resultatkontrakter med opfølgning


VidenFacilitatorMidt (Slutrapport)

VidenFacilitatorMidt

Status
VidenFacilitatorMidt blev igangsat pr 1. januar 2015 som en del af Vækstforums Handlingsplan 2015.
Initiativet er afsluttet pr. 1. april 2016. Formålet har været at øge innovationskraften i regionens små
og mellemstore virksomheder gennem øget samarbejde med forskere om innovation. Initiativet bygger
videre på erfaringerne fra ”Program for vidensamarbejde – Genvej til ny viden” (2011-14), hvor en evaluering bl.a. dokumenterede, at facilitering øger virksomheders muligheder for at opnå forretningsmæssig succes med vidensamarbejde. Initiativet er et regionalt supplement til ”InnoBooster”, det nye
nationale program for vidensamarbejde. Et nyetableret netværk af facilitatorer med deltagelse af 17
innovationsnetværk har tilbudt vejledning, matchmaking og facilitering til virksomheder, der søger
statslig støtte til vidensamarbejde i InnoBooster-programmet.

Resultater
Facilitatornetværket har været i konkret dialog med mere end 300 virksomheder og har medvirket ved
120 ansøgninger til Innoboster-programmet. Heraf har pt. 50 modtaget bevilling fra Innovationsfonden. Initiativet har genereret udviklingsprojekter i regionen for mere end 144 mio. kr. Der er igangsat
projekter for mere end 60 mio. kr., hvoraf støtten fra Innovationsfonden udgør 20 mio. kr. Initiativet er
finansieret med 2,35 mio. kr. af Regionens REM-midler. Der er udviklet en særlig facilitator-uddannelse,
ligesom initiainitiativets fremdrift og resultater er evalueret af en ekstern forskergruppe. Resultaterne
herfra vil indgå i Regionens kommende initiativer om vidensamarbejde.

Sekretariatets vurdering
Det er sekretariatets vurdering, at initiativet har levet op til forventningerne og har været den væsentligste årsag til, at Region Midtjylland er den region, hvor flest virksomheder er lykkedes med at opnå
støtte fra Innovationsfonden.

Sundhedsinnovation
Resultatkontrakter med opfølgning


Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation 2.0 (Slutrapport)
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Status
Initiativet er nu afsluttet, og der er på Vækstforums initiativ etableret en forening – MedTech innovation Consortium, som har nedsat en ny bestyrelse og udarbejdet en fælles strategi på området.
Sundhedsinnovation har stadig interesse for Vækstforum, men ikke længere som et fokuseret vækstområde. Den seneste operatørannoncering har derfor haft til formål at skabe mere synergi mellem
sundhedsklyngen og de fokuserede vækstklynger i regionen. Foreningen MTIC har som eneste ansøger
budt ind på opgaven.

Resultater
MTIC har etableret et samarbejde med Region Midtjyllands indkøb og medikoteknik, ligesom der er
etableret et samarbejde med Aarhus Kommunes udbud og indkøbsafdeling.
MTIC har gennem hele 2015 undersøgt hvilke behov, der er i kommunerne og på hospitalerne, dels via
vores strategiarbejde i bestyrelsen og dels via møder med de enkelte kommuner/hospitaler
Crowdsourcing platformen www.crowdswhocare.com har opnået finansiering til tre ud af syv projekter.
MTIC har i 2015 haft kontakt med godt 60 virksomheder i Region Midtjylland inden for sundhedsklyngen
MTIC har opbygget skelettet til sundVÆKST netværket i 2015 – og dette er startet i 2016. SundVÆKST
netværket er et fokuseret netværk af 14 velfærdsteknologi kompetencepersoner fra MTICs medlemskommuner.
MTIC har i perioden etableret en ny struktur og en ny strategi. Denne strategi er under implementering
i Region Midtjylland, AU, VIA og 14 kommuner. Strategien er udarbejdet i tæt samarbejde med bestyrelsen for MTIC og medlemmerne. Strategien fokuserer på fire områder: Overgange, aldring og demens,
rehabilitering og forebyggelige genindlæggelser.

Sekretariatets vurdering
2015 har været et år hvor indsatsen har været meget fokuseret på at få partnere i økosystemet omkring sundheds/velfærdsinnovation til at arbejde sammen og udarbejde en fælles strategi. Det er sekretariatets vurdering, at MTIC har haft sine udfordringer men arbejdet målrettet og konstruktiv med
at få strategien på plads. Ligeledes er vurderingen at indsatsen inden for offentlig-privat innovation er
blevet fornuftigt varetaget, og der løbende er sket en kompetenceudvikling af virksomhederne i klyngen.

Cirkulær økonomi
Resultatkontrakter med opfølgning



Rethink Business – Design for Disassembly (Slutrapport)
Rethink Business – “Kommunepuljen”

Rethink Business
I Rethink Business er der p.t. flere indsatser, der indbyrdes understøtter hinanden med at fremme cirkulær økonomi:
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Design for disassembly (DfD), hvor der arbejdes med nye grønne forretningsmodeller med fokus på at designe materialer og produkter, så de kan indgå i vedvarende og optimerende ressourceforløb. Dette projekt er afsluttet ved udgangen af marts 2016.
Et nyt projekt ”Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceudnyttelse”,
der udvider og skalerer indsatsen fra DfD. Initiativet er først ved at starte og afrapporteres derfor ikke ved denne status.
Kommunepuljen, hvor der tages udgangspunkt i den kommunale efterspørgsel til at fremme
virksomhedernes mulighed for en cirkulær økonomi orienteret produktion og service.
Alle indsatser udspringer af ”Rethink Business - Join the Circular Economy Revolution (20122014)” der blev sat i verden for at styrke smv’ernes innovation, grønne forretningsudvikling og
vækst. Initiativet bestod af to hovedspor – 1) aktiviteter rettet mod konkrete virksomheder og
2) aktiviteter, der skulle fremme kommunal efterspørgsel og offentlig-privat samarbejde på
området.

Rethink Business – Design for disassembly

Status
Projektet er et-årigt og blev afsluttet i marts 2016. Det bygger videre på erfaringerne fra Rethink Business i perioden 2012-2014 og Vækstforum vilje til at fremme Cirkulær Økonomi. Projektets fokus er at
identificere og hjælpe virksomheder til at skabe grønne forretningsmodeller med afsæt i bedre design.
Intentionen er at bruge materialer og produkter, der er så rene som muligt, og sikre at produkterne kan
repareres, fornyes og genbruges så længe som muligt – og siden, når de er udtjent, kan skilles ad i så
rene ressource bestanddele, som overhovedet muligt – og i bedste fald returneres til ny produktion.
Målet er at øge den enkelte smv’ers energi- og ressourceeffektivitet, branding m.m. Projektet er medfinansieret af EU midler.

Resultater
Projektet har haft kontakt til en bruttoliste på 55 virksomheder fordelt på 15 brancher og 15 kommuner. Der er arbejdet målsat og konkret videre med 9 virksomheder. Alle har fået skærpet deres forretningsmodel efter principperne for ”at designe for adskillelse og genbrug” og fået anvist veje til forbedret omsætning og markedsposition. For projektet som helhed er der beregnet effekter i form af reduceret materialeforbrug, energiforbrug og CO2 udledning. To virksomheder er indgået i virksomhedsalliancer. Der er udarbejdet syv cases: 5 virksomhedscases og 2 tværgående. Virksomhederne spænder
lige fra møbelproducenter, strømpeproducenter, over byggevirksomheder til vandsengeproducenter
og it-oparbejdningsvirksomheder. Virksomheder har holdt et afslutningsseminar, hvor erfaringerne er
delte. Og som et resultat ønsker de at skabe et netværk for virksomheder, der arbejder efter cirkulære
økonomiske virksomhedsprincipper.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vurderer, at projektet har nået de opstillede mål og har leveret en række illustrative cases. Erfaringerne vil blive brugt i projektet: ”Fokuseret værdikædesamarbejde – design for optimal ressourceudnyttelse”

14

Rethink Business – Kommunepuljen

Status
I Danmark udfører kommunerne mange vigtige miljø- og samfundsopgaver. Det medfører samtidigt et
stort indkøb og forbrug af forskellige produkter og ydelser. Den position betyder, at kommunerne kan
spille en vigtig rolle i omstilling til et mere bæredygtigt samfund. F.eks. gennem undervisning, miljøforvaltning, indkøbspolitik, erhvervsservice og ressourceplanlægning.
I kommunen kan arbejdet med cirkulær økonomi bl.a. føre til mere effektive og helhedsorienterede
miljøløsninger, nye erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, nye arbejdsgange og procedurer samt nye
alliancer og partnerskaber med virksomheder, borgere og foreninger - og økonomiske besparelser.
Der er af fire omgange igangsat i alt ni projekter på det kommunerettede spor med fokus på at fremme
Cirkulær Økonomi. Fire projekter er endnu åbne og kan levere yderligere læringsresultater.
Vækstforum godkendte i december 2015 to nye projekter under kommunepuljen: ”Full Circle” og ”Møbler skal have nyt liv”. Der er ikke lavet statusopfølgning på disse projekter, da de først nu er ved at starte.
De åbne projekter er:
 Aarhus kommunes projekt ” Lisbjerg – en modelby for cirkulær økonomi”. Startede i 2015
 Syddjurs kommunes projekt ”Fremtidens Hus”. Startede i 2015
 Samsø Kommune ”Full Circle”. Startede i 2016
 Midttransport, Aarhus Universitetshospital ”Brugte møbler skal have nyt liv”. Startede i 2016
Aarhus – Lisbjerg
Aarhus Kommune samarbejder med boligforeningen Ringgaarden om at indarbejde principper for cirkulær økonomi i et boligbyggeri i Lisbjerg ved Aarhus. Kommunen opsamler læring og erfaring, der kan
danne baggrund for formulering af cirkulære principper for den nye bydel i Lisbjerg.
Projektgruppen er i gang med en større research på andre CØ projekter. Det skal bl.a. føre til et cirkulær
økonomisk inspirationskatalog, som kan indgå i udbudsmaterialer på kommende byggerier. Bl.a. på
grund af udskiftninger i projektledelsen er enkelte aktiviteter blevet forsinkede.
Syddjurs – Fremtidens Hus
Syddjurs Kommune vil finde nye veje til at formidle og udbrede kendskabet til en række nye, cirkulære
teknologier og produkter i byggeriet. Det er ambitionen, at projektet skal give erhvervslivet internationale forretningsmuligheder, baseret på de nye teknologier.
Der er bl.a. udarbejdet et formidlingskoncept, herunder hjemmeside, der samler og formidler projektets fremdrift og resultater samt udarbejdet en dokumentarfilm.

Sekretariatets vurdering
Sekretariatet vurderer, at Rethink Business – kommunepuljen er et initiativ, der for få midler er i stand
til at knytte an til og forstærke erhvervsudviklingsaktiviteter, som kommunerne har gang i eller står
overfor at sætte i værk. Dette gør, at engagement og vilje til at finde løsninger og skabe fremdrift er
stor.
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Virksomhedsrådgivning og netværk
Resultatkontrakter med opfølgning
Virksomhedsrådgivning og netværk
 Virksomhedsudviklingsprogrammet 2015
 Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi, MEA

Virksomhedsudviklingsprogrammet 2015

Status
Formålet er at øge antallet af vækstvirksomheder i region Midtjylland gennem realisering af virksomhedernes internationale vækstpotentiale. Programmet gennemføres af Væksthus Midtjylland og med
et konsortium bestående af Innovationsnetværket for Produktion, Dansk Materialenetværk, Innovationsnetværket for Livsstil, Bolig og Beklædning, INBIOM samt Food Network. Initiativet løber i perioden fra 1. januar 2015 (reel opstart oktober 2015) og forventes forlænget til 31. december 2016.

Resultater
Der er siden starten af projektet gennemført 22 basismoduler og 22 træningscamps. Der er gennemført 28 individuelle rådgivningsforløb og et vækstsparringsforløb. Endvidere er igangsat et kollektivt
forløb med deltagelse af 5 virksomheder. I relation til strategiske netværk er etableret et korps af erfarne netværksmæglere, som er i gang med at sætte de første fase 1 netværk i gang.

Sekretariatets vurdering
Programmet er kommet godt i gang og har godt fat i målgruppen. Forlængelsen af projektet gør det
muligt at etablere en række kvalificerede netværk og flere vækstgrupper.

Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi, MEA

Status
Væksthus Midtjylland er operatør på projektet, og der er indgået en resultatkontrakt fra 1. januar 2016
til 31. december 2018. På trods af, at projektet kun har været i gang i et par måneder, er aktiviteterne
godt i gang, og der er især fokus på at grundlægge en systematisk dataindsamling til fremtidige afrapporteringer.

Resultater
Der har været afholdt to kurser inden 1. marts 2016, så aktiviteterne er i fuld gang.

Sekretariatets vurdering
Projektet er kommet godt i gang. Det er tilfredsstillende, at den systematiske dataindsamling er i fokus,
da det er afgørende for at få en retvisende afrapportering senere i projektet.
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Viden og kompetencer
Status og samlet vurdering for indsatsområdet
Vækstforum prioriterer med indsatsområdet et kompetenceudviklingsprogram, der skal sikre virksomhederne de kompetencer, de til enhver tid efterspørger. Programmet består af dels et kompetenceforsyningsprojekt og dels en indsats for at få flere unge i gang med en erhvervsuddannelse, herunder at
øge antallet af praktikpladser. Derudover vil der være tale om et inklusionsprojekt, der skal øge arbejdsstyrken med personer,der i dag er på kanten eller helt uden for arbejdsmarkedet.
Der er i 2015 iværksat projektet KOMPETENCEFORSYNINGmidt.

Kompetenceudvikling
Resultatkontrakter med opfølgning


KOMPETENCEFORSYNINGmidt

Status
I perioden er der kun afrapportering fra projekt KOMPETENCEFORSYNINGmidt.
Der har været en del opstartsvanskeligheder, som slet ikke har været forudset, da det desværre må
konstateres, at leadpartnerne har undergået store omstillinger og fyringer siden sommerferien simpelthen ikke haft personale nok til at lægge fuld kraft i projektet.
Det praktiske samarbejde mellem de tre politikområder har givet partnerne indsigt i hinandens kompetencer og er et godt udgangspunkt for et mere strategisk samarbejde med virksomhederne, der generelt giver projektet ”anledning til at spørge ind til et mere overordnet perspektiv på virksomheden,
idet der spørges ind med udgangspunkt i virksomhedens overordnede strategi, udfordringer, kunder,
markedssituation og generelle kompetencebehov på kort og på langt sigt”.

Resultater



Antallet af virksomheder, der har angivet med en hensigtserklæring, at ville fortsætte med projektets aktiviteter, er 10, dvs 1 over periodens mål.
Der er desuden allerede igangsat flere kompetencegivende efteruddannelser end forventet i
hele projektets levetid. 32 virksomheder er gået i gang med kompetencegivende AMU-kurser,
som led i længerevarende kompetencegivende forløb. Dvs. flere deltagere stykker flere uddannelser sammen af mange kortere uddannelser for at ende med en længere formelt kompetencegivende uddannelse. Det var forventet, at i alt kun 30 deltagere i hele perioden skulle være i
gang med en formelt kompetencegivende uddannelse. Det overraskende resultat viser, at virksomhederne har et behov, som er større end forventet, og at det kan lade sig gøre at sætte reelt kompetencegivende uddannelse i gang på kort tid i virksomhederne.

Sekretariatets vurdering
Sammenfattende en tilfredsstillende projektafvikling på trods af en langsom og besværlig start, nu
kører aktiviteterne derudad.
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Internationalisering
Vækstforum vil med denne indsats hjælpe de små og mellemstore virksomheder til at blive langt bedre
til at udnytte nye internationale vækst- og eksportmuligheder. Det gælder både virksomheder, der i dag
ikke har eksport, og etablerede eksportvirksomheder, der kan se muligheder på nye vækstmarkeder,
samt potentialet for at tiltrække udenlandske virksomheder til regionen.

Øget internationalisering
Resultatkontrakter med opfølgning




Eksport- og internationaliseringsprogrammet 2015
Europe Enterprise Network
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme

Eksport- og internationaliseringsprogrammet 2015
(inklusive indstationering af en medarbejder fra Eksportrådet)

Status
Væksthus Midtjylland er operatør på Eksport- og internationaliseringsprogrammet med Central Denmark EU Office i Bruxelles som partnere.
Programmet løber fra 1. september 2015 til 31. august 2016. Der er dog sket en betydelig forsinkelse i
opstarten af projektet, hovedsageligt fordi projektlederen i Væksthus Midtjylland skiftede job. Der er
således pr. 1. februar 2016 ansat en ny projektleder, og der er nu ved at komme gang i aktiviteterne. Af
samme grund ønsker Væksthus Midtjylland at forlænge projektet indtil udgangen af 2016.

Resultater
Programmet består af 10 hovedaktiviteter, hvoraf langt de fleste aktiviteter først er ved at blive sat i
gang nu. Der er gennemført 2 markedsbesøg og yderligere 2 er planlagt. Der er desuden gennemført 2
workshops og 3 mere er planlagt med fokus på Kina, Sydafrika og Østeuropa. Der er fra virksomhedernes side stor efterspørgsel efter individuelle tilrettelagte rådgivningsforløb. Således er der allerede
afholdt 20, og der er mange flere i pipelinen. I forhold til resultatkontakten er der afsat 30 af disse forløb.
Aftalen med en indstationering af en medarbejder fra Eksportrådet i Væksthus Midtjylland går planmæssigt og aftalen er lige blevet forlænget i 3 år løbende fra 1. april 2016 til 31. marts 2019.

Sekretariatets vurdering
Det er sekretariatets opfattelse, at programmet nu for alvor er kommet i gang. Der har været lidt op- og
nedjusteringer i forhold til antal virksomheder på de enkelte indsatser til at starte med, men Væksthus
Midtjylland og Region Midtjylland er nu nået til enighed om den optimale indsats.
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Europe Enterprise Network

Status
”Enterprise Europe Network” (EEN) har etableret et bredt nationalt dækkende konsortium for de kommende år. Konsortiet består af partnere fra alle 5 regioner og medfinansieres også af Erhvervsstyrelsen. Region Midtjylland medfinansierer de midtjyske partnere med 20 % af budgettet. De midtjyske
konsortiepartnere er Agro Business Park (ABP) i Foulum og Væksthus Midtjylland. Der er udarbejdet en
samarbejdsaftale der dækker indsatsen i 2015 -16 mellem EEN og de fem regioner.

Resultater
Den samlede afrapportering fra konsortiet er endnu ikke blevet evalueret af Kommissionen. Der vil efterfølgende ifølge kontrakten, der er indgået, blive afrapporteret til de danske medfinansierende partnere. Aktiviteterne forløber planmæssigt hos de to midtjyske konsortiepartnere, eksempler på resultater: http://www.onlinepdf.dk/books/onlinepdf.aspx?onlinepdf=a8a9ab15-7a9b

Sekretariatets vurdering
EEN har med et bredt nationalt konsortium fået et godt fundament for fortsat at opnå gode resultater,
og de regionale partnere leverer tilfredsstillende.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI)

Status
FVI er finansieret af de tre vestdanske regioner, der sikrer en landsdækkende investeringsfremmeindsats koblet op på Invest in Denmark. Der er 9 regionale projektledere ansat og placeret i Vestdanmark
for at fremme udenlandske virksomheders etablering og investeringer her.

Resultater
Jobmålet i resultatkontrakten for 2015 mellem Invest in Denmark og FVI er 1.400 skabte eller fastholdte
arbejdspladser i Vestdanmark over tre år, det vil sige 465 i gennemsnit om året. Målet for antallet af
jobs er blevet hævet efter ansættelsen af en niende medarbejder. I 2015 var der 18 investeringsprojekter i Vestdanmark som i alt resulterede i 670 skabte eller fastholdte jobs. Over de seneste 3 år er der
samlet skabt eller fastholdt 1652 jobs i Vestdanmark, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Som
eksempler på investeringer, der er landet i Region Midtjylland kan nævnes en canadisk virksomhed NH3
Canada, der har udviklet et system, der lagrer el som en flydende gas. De har oprettet deres europæiske HQ i Horsens og skabt 5 jobs. Et andet eksempel er Tesla Motors Inc., der har ekspanderet sin tilstedeværelse med 20 jobs i Danmark med et nyt salgs- og servicecetnter i Aarhus.

Sekretariatets vurdering
Det er sekretariatets vurdering at samarbejdet er frugtbart og viser fortsat gode resultater i forhold til
jobskabelsen i Vestdanmark.
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