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1-01-76-16-08 
1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 31. august 2009

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender referat af mødet den 31. august 2009. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• Referat fra Vækstforums møde 31. august 2009 
  
 
 
1-31-76-3-09 

2. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer 
 

Resumé 
Punktet er en status for den økonomi, som er til rådighed inden mødet og hvis alle ind-
stillinger følges.

Administrativ styregruppe indstiller, 

at  sagen tages til orientering. 
 
 
Beslutning: 
Vækstforum tog sagen til orientering. 
 
 
 
 
 
1-33-87-2-09 

3. Depeche - Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020
Resumé 
Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde i maj 2008 at udforme en de-
peche til det kommende Vækstforum med det formål at overdrage sine erfaringer og en 
række anbefalinger i forhold til det fremadrettede arbejde med regional erhvervsfremme 
i Region Midtjylland. 
 
Depechen er således en beretning om de erfaringer, Vækstforum for Region Midtjylland 
har gjort i forhold til 1. generation af en strategisk regional erhvervsfremmeindsats; en 
oversigt over de udfordringer, som Vækstforum anser for værende gældende for den 
kommende regionale erhvervsfremmeindsats, samt en præsentation af en række anbe 
falinger på baggrund af de resultater, Vækstforum har opnået i perioden 2007-2009. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum drøfter udkast til depeche til Erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020 
 
Beslutning 
Vækstforum drøftede sagen og besluttede: 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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• At sekretariatet skal udarbejdes en sammenfatning af dokumentet, som primært 
indeholder formål og hovedkonklusioner. 

• At der skal indarbejdes 6-8 eksempler på succes-historier. 
• At depechen, på baggrund af en henvendelse fra de fire råd, som Vækstforum har 

nedsat (Rådet for Energi- og Miljøteknologi, Kompetencerådet, it-rådet og Føde-
varerådet), skal sendes til høring i de fire råd. 

  
Bilag 

• Strategidepeche udkast  
 
 
 
1-33-76-24-07 

4. Etablering af Midtjysk Iværksætterfond
Resumé 
I tillægsaftalen til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum for Region 
Midtjylland er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere 
en iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Syddan-
mark og Nordjylland. De tre regioner er enige om at etablering af en Vestdansk Iværks-
ætterfond, og fonden vil blive etableret som 3 selvstændige fonde med hver sit regionale 
fokus. Iværksætterfonden skal styrke adgangen til risikovillig kapital til iværksættere i 
lyset af den aktuelle økonomiske situation. Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet stiller 150 mio. kr. til rådighed for fonden og dette beløb matches af et tilsvaren-
de beløb fra de tre regioner, som hver især bidrager med 50 mio. kr. Fonden skal etable-
res med virkning fra 2010. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum godkender etablering af en Midtjysk Iværksætterfond   
 
at Vækstforum godkender etablering af en erhvervsdrivende fond med en bestyrel-

se bestående af 5 medlemmer, hvoraf Vækstforum udpeger 2 medlemmer, her-
under formand for bestyrelsen 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der at Region Midtjyllands erhvervsud-

viklingsmidler bevilges 750.000 kr. i 2009 til oprettelsesomkostninger i forbin-
delse med fondsdannelsen 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af den Europæiske 

Socialfond bevilges 50 mio. kr. i 2009 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Midtjysk Iværksætterfond  
  
 
 
 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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1-33-70-8-09 
5. Ansøgning fra Innovationsnetværket Bolig og Beklædning om bevilling til 

klyngeinitiativ under KLYNGEmidt
Resumé 
Innovationsnetværket Bolig og Beklædning ansøger om støtte til et nyt klyngeinitiativ 
under KLYNGEmidt. Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) er sekretariat for "Innova-
tionsnetværket Bolig og Beklædning" under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Ud-
vikling. 
  
Det er intentionen i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, at de godkendte innovati-
onsnetværk vil kunne varetage operatøropgaver på erhvervsrettede klynge- og vækstini-
tiativer i forhold til de virksomheder, værdikæder og brancher, som det pågældende in-
novationsnetværk repræsenterer. 
  
Målet er at styrke virksomhederne inden for bolig og beklædning i forhold til innovation 
og internationalisering gennem forretningsbaserede netværk og samarbejder. 
  
Ud af den økonomiske ramme på 8,16 mio. kr. ansøges om 2,32 mio. kr. fra regionale 
erhvervsudviklingsmidler og 2,32 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond. De delta-
gende virksomheder forudsættes at bidrage med 3,52 mio. kr. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et 3-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi, 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af de reserverede midler til det 

midtjyske klyngeprogram, KLYNGEmidt, bevilges 0,73 mio. kr. i 2010; 0,80 mio. 
kr. i 2011; 0,79 mio. kr. i 2012; dvs. i alt 2,32 mio. kr. til medfinansiering af 
programaktiviteter, og 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 2,32 mio. 

kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af program-
aktiviteter. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Klyngeansøgning fra UMT  
  
 
 
1-30-76-54-08 

6. Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof
Resumé 
Teknologisk Institut søger om tilskud til et demonstrationsprojekt, hvor man vil afprøve 
brændselscelle køretøjer med metanol som brændstof. Ud over Teknologisk Institut del-
tager GMR Maskiner A/S, SerEnergy A/S, OK amba. samt værter for afprøvning af køre-
tøjerne. 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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Gennem projektet vil anvendelse af metanol som brændstof til specialkøretøjer blive af-
prøvet og fremvist, hvilket vurderes at kunne medvirke til erhvervsudvikling inden for 
dette område. Metanol, som kan fremstilles gennem vedvarende energikilder, vurderes 
som et muligt kommende brændstof for specialkøretøjer. 
Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet. 
  
Der søges om et tilskud på 800.000 kr. til projektet, som samlet set beløber sig til 2,4 
mio. kr. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 800.000 kr. til projektet og 
 

at der alene tages stilling til demonstrationprojekt og ikke til et eventuelt fremti-
digt projekt. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
  
Bilag 

• Ecomotion - Vækstforum ansøgning fra TI  
  
 
 
 
1-15-1-3-09 

7. Anbefalinger til Rådet for Teknologi og Innovation om ansøgninger om innova-
tive samfundsløsninger
Resumé 
Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) samarbejder med de regionale vækstfora om en 
række strategiske innovationssatsninger, som fokuserer på at udvikle innovative sam-
fundsløsninger i strategiske partnerskaber. Efter en prækvalifikationsrunde foreligger der 
nu seks ansøgninger, hvoraf 2-4 forventes tildelt økonomiske midler fra RTI. RTI har 
anmodet Vækstforum om at anbefale, hvilke ansøgninger der bør imødekommes ud fra 
en vurdering af såvel ansøgningskvalitet som Vækstforums strategiske prioriteringer. 
Det indstilles, at fire ansøgninger anbefales til bevilling hos RTI. Der indstilles endvidere, 
at der reserveres 2,5 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler til medfinansiering 
af aktiviteter under ansøgningen UNIC. Aktiviteter på energiområdet indstilles medfinan-
sieret via eksisterende reservation til megasatsningen på energi og miljø. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anbefaler følgende 4 projekter til bevilling hos Rådet for Teknologi 
og Innovation (RTI): 
• "Innovativt sygehusbyggeri – driftsoptimerende og behandlingsunderstøt-

tende teknologi og bestykning" med Teknologisk Institut som hovedansøger 
• "UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Cronic pati-

ents" med Syddansk Universitet/Robocluster som hovedansøger 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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• "Fremtidens grønne energisystem" med Aarhus Universitet som hovedansø-
ger 

• "Intelligent og energieffektivt byggeri" med Teknologisk Institut som ho-
vedansøger. 

at det – under forudsætning af at der opnås tilsagn fra RTI - indstilles til Regions-
rådet, at der reserveres 2,5 mio. kr. af. Region Midtjyllands midler til erhvervs-
udvikling i 2010 til medfinansiering af konkrete projekter under ansøgningen 
"UNIC – Use of New technologies in Innovative solutions for Cronic patients".  

 
Ansøgningen om "Fremtidens grønne energisystem" foreslås medfinansieret via mega-
satsningen for Energi og Miljø, se dagsordenens punkt 8. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
 
 
 
1-30-76-54-08 

8. Fremtidens Grønne Energisystem
Resumé 
Partnerskabet "Fremtidens Grønne Energisystem", som består af væsentlige offentlige og 
private aktører på energiområdet inden for forskning, udvikling og produktion, har i an-
søgning til ordningen "Innovative Samfundsløsninger" etableret rammerne for en innova-
tionsindsats på energiområdet med et samlet budget på ca. 300 mio. kr. 
  
Indsatsen vil resultere i konkrete udviklings- og demonstrationsprojekter inden for 
Vækstforums megasatsning på energi og miljø, hvor virksomheder, herunder små og 
mellemstore virksomheder, vil blive involveret. Partnerskabet vil således bidrage betyde-
ligt til erhvervsudviklingen i Regionen på energi- og miljøområdet. 
  
Partnerskabet søger et bidrag fra Vækstforum på 40 mio. kr. til medfinansiering af kon-
krete initiativer og projekter inden for konkrete initiativer og projekter inden for ram-
merne af Vækstforums megasatsningen på energi og miljø, idet Vækstforums Råd for 
Energi- og Miljøteknologi inddrages i vurderingen af de konkrete tiltag. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 40 mio. kr. af reservatio-
nen til megasatsningen på energi- og miljøområdet til projektet "Fremtidens 
Grønne Energisystem", og 

 
at sekretariatet for Vækstforum udarbejder en model for styring og udmøntning af 

bevillingen til Vækstforums møde den 16. december 2009. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Uddrag af ansøgning Fremtidens Grønne Energisystem 
  

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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1-33-76-23-19-09 
9. Megasatsning fødevarer - Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger 

til rådgivningsindsats 
Resumé 
Et af initiativerne inden for Vækstforums megasatsning fødevarer er at iværksætte en 
særlig indsats for fødevarerådgivning. Formålet med indsatsen er at øge innovations-
kompetencerne i små og mellemstore virksomheder inden for fødevareområdet. 
 
Væksthus Midtjylland indstilles i samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling (VI-
FU) som operatør for indsatsen. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør i et formaliseret 
samarbejde med Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) til gennemførelse af 
en specialiseret fødevarerådgivningsindsats. 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 8 mio. kr. i perioden 2010-2012. 
 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 4 mio. kr. i perioden 2010-2012. 
 

at der gives afslag til ansøgningen fra New Milestone. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Ansøgning New Milestone_operatør til rådgivningsindsats 
• Ansøgning Væksthus Midtjylland og VIFU_operatør til rådgivningsindsats 

  
 
 
1-33-76-23-9-08 

10. Ansøgning fra FÆNGSLET om støtte til videreudvikling af projektet
Resumé 
"Udviklings- og driftsfonden Fængslet" søger om støtte til den videre konceptudvikling, 
branding og fundraising. På grund af den finansielle krise ønsker ansøger at udskyde 
ansøgningen om og anvendelsen af de 7.5 mio. kr., som Vækstforum på sit møde den 
26. januar 2009 indstillede til reservation ved EU's regionalfond. Ansøger søger om støt-
te til at fortsætte udviklingen af projektet indtil da. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 502.500 kr. af de regio-
nale erhvervsudviklingsmidler til Fængslet til videreudvikling af projektet fordelt 
med 317.500 kr. i 2009 og 185.000 kr. i 2010.Det forudsættes, at der kan tages 
endelig stilling til ansøgning i 2011. 

 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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Beslutning 
Vækstforum besluttede  

• at udsætte behandlingen af ansøgningen fra FÆNGSLET og  
• at en eventuel fremtidig bevilling gives efter dialog med og under forudsætning af 

en bevilling fra Horsens Kommune. 
 
Bilag 

• Ansøgning inklusiv budget   
  
 
 
 
1-33-76-23-13-08 

11. Ansøgning fra Elmuseet om færdigudvikling af oplevelseskoncept for World of 
Energy
Resumé 
Elmuseet i Tange har søgt om et tilskud på 500.000 kr. til at udvikle museet til et inter-
nationalt oplevelsesfyrtårn med titlen "World of Energy". Tilskuddet skal sammen med 
øvrig finansiering benyttes til udvikling af design og detailprojektering af formidlingsde-
len, udvikling af områdets arkitektur samt udvikling af prospektmateriale og forretnings-
plan. 
 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at ansøgningen fra Elmuseet i Tange på 500.000 kr. indstilles til bevilling, desuag-
tet at ansøgningen ikke nåede ansøgningsrunden 31. oktober 2008 til videreud-
vikling af de internationale oplevelsesfyrtårne. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum konstaterede, at forsinkelsen i forhold til an-
søgningsfristen beroede på Vækstforums anbefaling om et samarbejde med en anden 
aktør. 
 
Bilag 

• Ansøgning fra Elmuseet i Tange om tilskud til udvikling af World of Energy 
  
 
 
 
1-33-76-23-25-09 

12. Ansøgning om støtte til et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen
Resumé 
Region Midtjylland er blevet kontaktet af Madkulturzonen med henblik på deltagelse i et 
regionalt vækstprojekt. Formålet med vækstprojektet er at styrke fokus på oplevelses-
økonomien og at udnytte potentialet i at tænke madkultur på tværs af fødevareprodu-
center, kulturinstitutioner og turismeerhvervene For at deltage i det regionale vækstpro-
jekt er der behov for en kontant medfinansiering fra Region Midtjylland på 1 mio. kr. 
Derudover stiller Madkulturzonen med arbejde og viden svarende til 1 mio. kr. Projektet 
understøtter således Vækstforums satsning på oplevelsesøkonomi og ligger i tråd med 
Megasatsningen Fødevarer. 
 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20oktober/Punkt_10_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20oktober/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio.kr. af Region Midt-
jyllands erhvervsudviklingsmidler i 2010. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
 
 
1-01-76-16-08 

13. Eventuelt.
Lars Aagaard anbefalede et tema-møde om de aktiviteter, som Vækstforum har iværksat 
med Væksthus Midtjylland som operatør. Dette vil blive taget op på et senere møde. 
 
Ligeledes udbad Lars Aagaard sig en orientering om status for Navitas-projektet. Laurits 
B. Holm og Nicolai Vammen orienterede om sagen. 
 
Heine Bach ønskede en orientering om udpegningsprocessen for det kommende Vækst-
forum. Bent Hansen orienterede kort om sagen. 
 
 
 
TILLÆGSDAGSORDEN 
 
1-33-76-23-3-09 

14. Bevilling til Cross Media satsning
Resumé 
Region Midtjylland har etableret et samarbejde med Region Nordjylland, seks kommuner 
og en række andre aktører om en større erhvervsmæssig satsning inden for Cross Media 
2009-2012, målrettet mod virksomheder, der skaber vækst med kreative arbejdspladser 
og internationalt perspektiv i Midtjylland og Nordjylland. 
 
Målet er at sikre de bedst mulige forudsætninger for udvikling af det erhvervsmæssige 
potentiale, der udspringer af innovation i grænseområderne mellem medier, teknologi og 
formidlingsformer. Deraf navnet "Cross Media". 
 
Det indstilles, at Vækstforum godkender operatøren på satsningen, og at der – i samar-
bejde med Vækstforum Nordjylland – gives støtte til etablering af et Cross Media udvik-
lingssekretariat til facilitering af samarbejdet, etablering af en Cross Media pulje, samt 
gennemførelse af strategiske udviklingsprojekter. Samlet beløb for Region Midtjylland 
over en 3-årig periode: 11,5 mio. kr. Region Nordjylland medfinansierer projektet med 
yderligere 5,75 mio. kr. ud fra en fordelingsnøgle på 2:1.Vækstforum Nordjylland har 
bevilget midlerne til Cross Media, men mangler at godkende operatøren samt styregrup-
pens sammensætning. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender konsortiet bestående af Filmby Århus, The Animation Work-
shop, Alexandra Instituttet og Bretteville Hotspot som operatør på Cross Media sats-
ningen. 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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at Vækstforum godkender styregruppens sammensætning.  

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 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 erhvervsudvik-
lingsmidler til etablering af et Cross Media udviklingssekretariat; i alt 7,5 mio. kr. 
  

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

    
at Vækstforum søger at indarbejde cross-media-området i partnerskabsaftalen med sta-

ten. 
    
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• CROSS MEDIA OPERATØR ANSØGNING (9-10-09) (medsendt i papirform) 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20oktober/Bilag%20till%C3%A6gsdagsorden.pdf
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Mødedeltagere: 
Bent Hansen, regionsrådsformand 
Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem 
Poul Müller, regionsrådsmedlem 
Carsten Kissmeyer, borgmester 
Johannes Stensgaard, borgmester 
Nicolai Wammen, borgmester 
Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland 
Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor 
Lars Aagaard, adm. direktør 
Lone Færch, direktør 
Bodil Vilmand-Olsen, adm. direktør 
Eva Nautrup, direktør 
Heine Bach, områdedirektør 
 
Fra administrationen deltog: 
Bo Johansen, regionsdirektør 
Lars Vildbrad, vicedirektør 
Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder 
Henrik Brask Pedersen, afdelingsleder 
Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum 
Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum 
 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 1
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