Opgavebeskrivelse: ”Procesbistand til udvikling af
bioøkonomiinitiativ”
Annonceret af Region Midtjylland
Baggrund for annonceringen
Som en del af Vækstforums gældende handlingsplan og den igangværende proces om udvikling af
en vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland er Region Midtjylland i færd med at udvikle
et initiativ på området bioøkonomi. Bioøkonomi-indsatsen skal supplere og udnytte synergier
mellem regionens langsigtede indsatser på fødevarer, energi og miljø og cirkulær økonomi.
Initiativets overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig bioøkonomisk erhvervsudvikling i den
midtjyske region. Som følge af processen skal Region Midtjylland have konkrete input til
tilrettelæggelse af strategi og handleplan for bioøkonomi. Deltagere i processen skal have konkrete
input og redskaber til at samarbejde om bioøkonomiske udviklingsprojekter i praksis.
Region Midtjylland har allerede afholdt en række møder med centrale virksomheder og
vidensinstitutioner med det formål at vurdere, hvilke fokusområder inden for bioøkonomien de
regionale indsatser bør prioritere. De valgte fokusområder er:
 Udnyttelse af potentialerne i de marine/akvatiske ressourcer
 Fra grøn biomasse til foderprotein og energi
 Fødevareingredienser og farmaprodukter fra grøn biomasse, bi- og restprodukter
 Bedre udnyttelse af biomasse fra fødevarespild
 Biomasse/genanvendelse til emballage/isolering
 Rammebetingelser til fremme af biobaseret transportbrændstof
Ved de afholdte møder har interessenterne ytret behov for regionens bidrag til at styrke samarbejdet
i bioøkonomiske værdikæder, på tværs af brancher, sektorer og niveauer - nationalt og
internationalt.
Endelig er der på baggrund af samtaler med interessenterne opbygget en liste over virksomheder,
vidensinstitutioner og øvrige organisationer med ekspertise inden for fokusområderne. Listen skal
bruges som et grundlag for at invitere deltagere til to temadage, hvor indholdet i en regional
bioøkonomi-indsats skal specificeres gennem en række workshops inden for ovennævnte
fokusområder.
Region Midtjylland er påbegyndt planlægningen af disse temadage og workshops. Samtidig
planlægges det at afholde en international konference i forlængelse af temadagene med det formål
at stimulere relevant internationalt samarbejde.
Et arbejdspapir, som indeholder Region Midtjyllands hidtidige arbejde med organisering af
temadage og workshops, kan rekvireres ved henvendelse til Anne-Mette S. Langvad.

Krav til tilbud
Tilbudsgiver skal udarbejde forslag til konkret indhold og gennemførelse af procesforløbet, som
består af to temadage og planlægning af en international konference. Der skal som del af tilbuddet
leveres en udspecificeret pris på opgavens hovedelementer. Det samlede tilbud må ikke overstige 10
sider. Herudover skal der vedlægges en kort redegørelse for tilbudsgiver og underleverandørers
erfaringer med lignende opgaver, herunder CV’er på tilbudsgivers udpegede projektleder og evt.
yderligere involverede medarbejdere, samt for underleverandørers medarbejdere.
Der skal være én ansvarlig for tilbuddet og løsning af opgaven, men der skal sikres en bred
faglig ekspertise i løsning af opgaven, hvorved det vurderes nødvendigt at inddrage
underleverandører.
Den endelige detaljerede fastlæggelse af, hvorledes opgaven samlet set lever op til regionens krav
og forventninger, sker i samarbejde med Region Midtjylland og den valgte tilbudsgiver.
Pris
Opgavens samlede udførelse må beløbe sig til op til 250.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne
omfatter forbrugte timer, anvendte materialer, transport og udlæg.
Udvælgelseskriterier
Der vil ved tildeling af opgaven blive lagt vægt på en sammenvejning af:
 Tilbuddets indhold
 Tilbudsgivers og tilknyttede underleverandørers faglige indsigt og kompetencer i at
facilitere professionelt, neutralt
 Tilbudsgivers erfaring inden for bioøkonomi
 Tilbudsgivers erfaring med procesforløb med inddragelse af eksterne aktører, herunder
internationale aktører
 Prissætning med udspecificering på opgavens enkelte hovedelementer
Ordregiver forbeholder sig ret til at annullere annonceringen og eventuelt at gennemføre en ny
annoncering, såfremt de modtagne tilbud har betydende mangler i forhold til den beskrevne opgave.
Tidsplan for opgavens gennemførelse
Opgaven forventet løst i perioden september 2014 til og med januar 2015.
Frist for aflevering
Frist for aflevering af tilbud er tirsdag, den 2. september 2014, kl. 12.00.
Modtagelse af bud sker på e-mailadressen: AM.Langvad@ru.rm.dk
Yderligere information kan indhentes hos Anne Mette Langvad på e-mail: AM.Langvad@ru.rm.dk.

Opgavens indhold
Tilbudsgiver skal inden for prisrammen komme med et oplæg til at gennemføre nedenstående
hovedelementer:
 Planlægning af temadage
 Gennemførelse af temadage




Opfølgning på temadage
Planlægning af international konference

Planlægning af temadage
Tilbudsgiver skal:
1) udarbejde invitationer til de to temadage med klart beskrevet mål og indhold
2) rekruttere facilitatorer med faglig kompetence inden for de udvalgte fokusområder, som skal
danne grundlag for workshops. Det er facilitatorernes opgave at udforme en kort beskrivelse
af fokusområderne, samt at tage nødvendig personlig kontakt til de inviterede med henblik
på deres deltagelse. Facilitatorerne benytter den af Region Midtjylland opbyggede liste over
mulige deltagere og supplerer listen ud fra deres faglige indsigt.
3) rekruttere indlægsholdere og øvrige personer, som skal bistå i gennemførelsen af temadage.
Region Midtjylland stiller dog sekretærer til rådighed for alle workshops og træffer endelige
aftaler med interne oplægsholdere.
4) sikre at der findes en passende lokalitet og forplejning ved temadagenes afholdelse og svare
de udgifter, som er forbundet hermed
Gennemførelse af temadage
Tilbudsgiver er:
1) Ansvarlig for praktiske, logistiske forhold vedrørende temadagenes afvikling. Region
Midtjylland stiller sekretærbistand til rådighed i forbindelse med registrering

Opfølgning på temadage
Tilbudsgiver skal:
1) i samarbejde med Region Midtjylland udarbejde opfølgende materiale til deltagerne,
herunder etablere en platform for løbende videndeling.
2) mellem temadag et og to invitere yderligere deltagere, hvis der opstår behov herfor. Nye
deltagere gives den fornødne introduktion.
3) deltage i opsamlingsmøder med Region Midtjylland efter begge temadage. Det første
opsamlingsmøde har fokus på evt. justering af processen i temadage. Det andet
opsamlingsmøde har karakter af konklusion. Ved begge opsamlingsmøder drøftes
planlægningen af den internationale konference.
4) udarbejde et papir med anbefalinger til, hvilke erhvervsudviklingstiltag der kan igangsættes
som følge af temadagene.
Der findes et arbejdspapir, som indeholder Region Midtjyllands hidtidige arbejde med organisering
af temadage og workshops. Papiret kan rekvireres ved henvendelse til Region Midtjylland. Det står
tilbudsgiver frit i forbindelse med tilbudsgivningen at foreslå alternativer og/eller justeringer i
forhold til arbejdspapiret.

Planlægning af international konference

Konferencen skal udbygge samarbejdsrelationer særligt i forhold til de af Region Midtjylland
udvalgte fokusområder. Samarbejde kan vedrøre politiske strategier og rammebetingelser, konkrete
erhvervs- og vidensudviklingsorienterede samarbejdsprojekter, markedsdannelsesaktiviteter,
strategisk samarbejde vedrørende optimering af de bioøkonomiske ressourcer, mv.

Tilbudsgiver skal:
1) udarbejde et prospekt for konferencen med henblik på mulige medsponsorater til
konferencens gennemførelse
2) udarbejde detaljeret program for konferencen i samarbejde med Region Midtjylland og evt.
øvrige sponsorer for konferencen. Programmet kan udover indlæg og sessioner indeholde
netværksaktiviteter i form af stande, mv.
3) foreslå indlægsholdere, facilitator/ordstyrer og andre relevante bidragydere til konferencen.
4) foreslå indhold i markedsføringsmateriale samt relevante netværk for markedsføring
5) udvikle koncepter for studieture i tilknytning til konferencen i samarbejde med Region
Midtjylland, værter og øvrige bidragydere.

