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1-01-76-16-08 
1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 24. marts 2009

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• Referat fra Vækstforums møde d. 24. marts 2009 
  
 
 
 
 
1-30-76-36-08 

2. Status på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget.  
Administrationen oplyste, at der senere også udarbejdes rapport om effekten af indsat-
sen samt læringspunkter vedr. afsluttede projekter. 
 
Bilag 

• Statusrapport 1. marts 2009 - Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstforums 
handlingsplan og de ni indsatsområder 

• Statusrapport 1. marts 2009 - Økonomiopfølgning vedrørende Vækstforums 
handlingsplan og de ni indsatsområder 

  
 
 
 
 
1-33-76-23-19-08 

3. Økonomiopfølgning - Vækstforums Handlingsplan 2009

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
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1-30-76-2-07 
4. Partnerskabsaftale - tillæg, 2009

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum drøfter udspil til tillægsaftale, 2009. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, og med udgangspunkt i omdelt præsentation af udkast til 
tillæg til partnerskabsaftale 2009 besluttede Vækstforum at fastholde de synspunkter, 
der er indeholdt i henvendelserne til en række ministerier og og det udgangspunkt, at 
partnerskabsaftalen skal være gensidigt forpligtende. 
 
Bilag 

• Udkast til regional partnerskabsaftale Midtjylland 
• Vækstforums henvendelser til en række ministerier 
• Svarbrev fra økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen  

  
 
 
 
 
 
1-33-76-12-07 

5. Markedsplads for højtuddannede: Bevilling af midler til midtvejskonference og 
slutevaluering, samt til at styrke koordinering, udvikling og udbredelse af alle-
rede igangsatte eksperimenter

Sekretariatet indstiller, 

at de reserverede 2,8 mio. kr. bevilges til afvikling af konference og evaluering, 
samt til - på baggrund af resultater fra den tilknyttede følgeforskning - at styrke 
koordinering, udvikling og udbredelse af de allerede igangsatte eksperimenter. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Forslag til prioritering af supplerende midler 
  
 
 
 
 
1-33-76-23-22-08 

6. Godkendelse af projekter og reservation af midler til den formålsbestemte pulje 
til OPI 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 384.557 kr. fra OPI puljen 
til projekt ”Udvikling af Multifunktionsmøbel”, 
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at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges op til 1.150.000 kr. fra 
OPI puljen til projekt "Den Forebyggende Trøje", 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres yderligere 5 mio. kr. af 

de regionale erhvervsudviklingsmidler til OPI puljen, 
  
at Vækstforum fastsætter OPI puljens medfinansieringskrav til 25 %, som svarer til 

niveauet for de statslige puljer, 
  
at Vækstforum igangsætter en oplysningskampagne om OPI potentialet. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
Administrationen blev anmodet om at udarbejde et notat om udbudsregler m.v 
 
Bilag 

• OPI ansøgning Udvikling af Multifunktionsmøbel 
• OPI ansøgning Den forebyggende trøje 

  
 
 
 
1-30-76-17-09 

7. Formidling af viden om brugerdreven innovation (BDI) til virksomheder i 
Region Midtjylland - projektskitse

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender, at Væksthus Midtjylland udarbejder en projektansøg-
ning til Program for brugerdreven innovation og Vækstforum med udgangspunkt 
i vedlagte projektskitse. Der forventes en medfinansiering fra de regionale er-
hvervsudviklingsmidler på ca. 1 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 3 mio. kr. 

  
at Vækstforum bemyndiger formandskabet til at tage stilling til den endelige an-

søgning, da ansøgningsfristen til Program for brugerdreven innovation er den 
24. august, hvilket betyder, at ansøgningen ikke kan nå at blive behandlet på 
Vækstforums møde i august. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Projektskitse: Formidling af viden om brugerdreven innovation til virksomheder i 
Region Midtjylland 

• Brev fra Erhvervs- og Byggestyrelsen af 3. marts 2009 
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1-30-76-54-08 
8. Biomateriale-netværk - initiativ fra Randers Kommune

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 900.000 kr. til projektet. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt.  
 
Bilag 

• Projektbeskrivelse Biomateriale-initiativ 
• Forundersøgelse Bioplast - erhvervsmæssige potentialer og perspektiver 

  
 
 
 
 
 
1-33-76-23-23-09 

9. Midtjysk Turisme - fælles vestdansk indsats med henblik på udvikling af 
modeller for arbejde med produktudvikling, markedsføring m.m. – Vækstinitia-
tiv fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling bevilges 2 mio. kr. i 2009 - fordelt med 558.333 kr. i 2009 og 
1.441.666 kr. i 2010 - til Midtjysk Turisme, til initiativet ”Vækstinitiativ fra off-
line til online mod vestdansk turismes primære målgrupper”. Bevillingen  gives 
under forudsætning af, at der tilvejebringes en tilsvarende finansiering i Region 
Nordjylland og Region Syddanmark. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
  
Bilag 

• Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper 
  
 
 
 
 
 
1-33-76-23-3-09 

10. Tværregional erhvervsmæssig satsning på Cross Media 2009 -2012

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et 3-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi; og med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år 
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at projektet evalueres efter senest 2½ år med henblik på beslutning om eventuel 
forlængelse 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 0,33 mio. kr. i 2009; 
2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2010-2011; samt 2,17 mio. kr. i 2012 af regionens 
erhvervsudviklingsmidler til etablering af et Cross Media udviklingssekretariat; i 
alt 7,5 mio. kr. 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 0,33 mio. kr. i 2009; 
1,33 mio. pr. år i perioden 2010-2011; samt 1,0 mio. i 2012 af regionens er-
hvervsudviklingsmidler til igangsætning af Cross Media udviklingsprojekter; i alt 
4,0 mio. kr. 
 

at Vækstforum reserverer 2,5 mio. kr. pr. år i perioden 2010-2012 til etablering af 
en regionalfondsfinansieret (EU's mål-2) Cross Media Pulje; i alt 7,5 mio. kr. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Cross Media Analyse af erhvervspotentialet (notat) 
• Aktiviteter i Cross Media 
• Handlingsplan for Cross Media 

 
 
 
 
 
 
 
1-15-1-3-09 og 1-33-76-22-3-08 

11. Rådet for Teknologi og Innovation: Udbud vedr. strategiske innovationssats-
ninger samt ansøgning fra Arkitektskolen om projekt "Passivhus Platform"

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen om Udbud vedr. strategiske satsninger til efter-
retning og 

  
at Vækstforum indstiller ansøgning fra Arkitektskolen om 6,4 mio. kr. fra EU's 

Strukturfonde, Mål 2, Regionalfonden til projekt "Passivhus Platform" til afslag 
og anbefaler Arkitektskolen at indgå i den del af de strategiske innovationssats-
ninger, som vedr. intelligent og energieffektivt byggeri. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Retningslinjer innovative samfundsløsninger  
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1-33-76-89-07 

12. Midtvejsstatus vedrørende samarbejdsaftale med AU-HIH og landsdelscenter-
kommuner

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager midtvejsstatusrapporten fra AU-HIH til orientering 
  
at  det økonomiske og forskningsmæssige grundlag for fastholdelse og udbygning 

af kandidatuddannelserne i den vestlige del af regionen kommer til at indgå i 
partnerskabsaftalen med staten. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Midtvejsstatus vedr. samarbejdsaftale, AU-HIH 
  
 
 
 
 
 
1-33-76-23-22-09 

13. Grøn Vækst - Hovedindhold og sammenhænge til den regionale udvikling

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• Notat om Grøn Vækst og regional udvikling 
  
 
 
 
 
1-33-70-3-09 

14. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager Regionalpolitisk Vækstredegørelse 2009 til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• Regionalpolitisk Vækstredegørelse 2009 
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1-01-76-30-07 

15. Eventuelt

Intet. 
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