
Notat: Bedømmelse af ansøgninger om operatør vedr. EXPO 2010. 
 
 
Operatøropgaven med at identificere ny, midtjysk viden, opstille præsentationsplan samt afvikle 
præsentationerne på verdensudstillingen tildeles efter annoncens tekst den ansøger, som giver det 
økonomisk mest fordelagtige forslag med følgende, vægtede delkreterier: anvendte kompetencer 
(50 %), demonstreret kvalitet og metode (25 %) samt pris og kalkulation (25 %). 
 
Hvert af delkriterierne er vurderet ved tildeling af fra 0 til 10 point, hvor f.eks. 2 udtrykker en 
acceptabel opfyldelse af annoncens ønsker og krav. 8 point er udtryk for en overbevisende 
opfyldelse samtidig med, at en del af de foreslåede løsninger opfylder ønskerne meget 
overbevisende. 
 
Der er modtaget 7 eksterne ansøgninger. Ingen tilbyder at løse opgaverne nævneværdigt billigere 
end den angivne, maksimale udgiftsramme på 1 mio. kr. Derimod er der betydelig forskel på det 
tilbudte timetal. 
 
Pointtildelingen til hvert af forslagene er: 1,7; 4,6; 5,0; 5,9; 6,3; 7,0 og 7,3. Et tilbud er således ikke 
acceptabelt. 3 tilbud har en overbevisende opfyldelse af ønskerne til gennemførelsesopgaverne. 
Heraf opfylder 2 af forslagene nogle af ønskerne meget overbevisende. 
 
Der indstilles indgået resultatkontrakt med følgende operatør, hvis forslag af bedømmelsesgruppen 
anses at have størst værdi for opdragsgiver: Innovation Center Denmark, Shanghai. Dette 
statslige center samarbejder med Innovation Lab A/S, Århus N om løsningen af opgaverne med et 
lige stort timetal. 
 
Innovations Centret kan anvende bl.a. netværksbaseret søgning af kinesiske deltagere til 
arrangementerne på baggrund af deres konkrete behov. Der anses at være størst interesse fra 
kinesisk side for bæredygtig energi- og miljøteknologi, ligesom vort sundhedsområde, 
brugerorienterede innovationsformer og indlejret IT har vakt interesse. 
 
Innovations Centret vil afvikle 2 innovationsforløb over hver 3 dage, hvor forløbslængden, 
præsentationer og workshops giver de midtjyske aktører tillidsbaserede relationer og 
projektdrøftelser. Efter afviklingen af innovationsforløbene flyttes udstillingsdelen i 1 måned til 
pavillonen Nordic Lighthouse med en central placering. – Der ydes opfølgende rådgivning til såvel 
midtjyske som kinesiske deltagere. 
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