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Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udmøntet i en handlingsplan. For at rea-
lisere handlingsplanen er der sat en række erhvervsfremmeaktiviteter i gang. De finan-
sieres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum har også indstil-
lingsretten i forhold til EU’s strukturfonde, idet der ofte er tale om en samfinansiering.

To gange årligt bliver der gjort status og opfølgningen består af denne aktivitetsopføl-
gning og af en tilsvarende økonomiopfølgning. 

De to statusrapporter kan læses samlet eller hver for sig, og for særligt interesserede er 
det muligt at hente mere information på www.vaekstforum.rm.dk. Links til uddybninger 
er markeret med kursiv og understreget. Uddybningerne er en opfølgning på de resultat-
krav, der er sat for de enkelte projekter. 

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de 
ni indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion og en 
samlet vurdering af status for indsatsområdet, samt en uddybning af status for initiati-
verne. 
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Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion er den overordnede 
vision for udviklingen på energi- og miljøområdet. 

Gennem Megasatsningen på Energi og Miljø har Vækstforum sat fokus på en af region-
ens centrale styrkepositioner og opstillet tre overordnede mål:

Regionens energi- og miljøerhverv skal udvikles og væksten øges•	
Vedvarende energi skal udgøre mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug i •	
2025
Anvendelsen af vedvarende energi skal ske med fokus også på at opnå fordele for •	
klimaet og miljøet.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne gennemføres generelt som planlagt med de afvigelser, der er forventelige, 
og som kan håndteres inden for den enkelte kontrakts rammer. 

Der er betydelige afvigelser på to projekter. Klimakonference på H&I Messen og Inter-
national fjernvarmekonference i Brædstrup gennemføres ikke, idet finanskrisen har 
medført en betydelig nedgang i tilslutning til messer, konferencer og lignende. 

Energi og miljø i hovedoverskrifter

Strategisk lederskab•	
Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi•	
Biomasse•	
Teknologiudvikling i virksomheder•	

Megasatsningen Energi og Miljø
Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Strategisk lederskab 

Klimatopmødet i København 2009 – aktiviteter i Region Midtjylland

Resultatkontrakter med opfølgning: 
Fremvisning og synliggørelse inden for bioenerg•	 i
Nutidens og fremtidens energirigtige bygger•	 i

Formålet er at profilere og synliggøre Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrke-
positioner på energi- og miljøområdet i forbindelse med FN’s klimatopmøde COP15 i 
København. Der er igangsat i alt seks projekter med resultatkontrakt. Fire af projekterne 
(Fremvis-ning og synliggørelse inden for bioenergi, Nutidens og fremtidens energirigtige 
byggeri, The Danish Way og Engineering Innovation for the Climate) forventes gennem-
ført som planlagt. To af projekterne (Klimakonference på H&I Messen og International 
fjernvarmekonference i Brædstrup), som vedrører gennemførelse af konferencer, er 
aflyst på grund af manglende tilmelding, som tilskrives et uheldigt sammenfald med 
finanskrisen og deraf følgende mindre aktivitetsniveau på konferenceområdet. Hertil 
kommer engagement i Klima-DM og ved Klimakonferencen Beyond Kyoto.

Vurdering 
To af projekterne med resultatkontrakt (Klimakonference på H&I Messen og Internatio-
nal fjernvarmekonference i Brædstrup) gennemføres ikke. Bevillingerne til de to aflyste 
konferencer reduceres forholdsmæssigt De øvrige gennemføres som planlagt og i over-
ensstemmelse med indgåede resultatkontrakter.

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

Resultatkontrakt med opfølgning
Fleksibelt elforbrug hos store energiforbruger•	 e

Formålet er at identificere, udvikle og demonstrere teknologiske styringsværktøjer, 
der kan sikre et mere fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugende virksomheder. 
Projektet er påbegyndt september måned 2009, og erfaringerne med projektet er derfor 
selvsagt beskedne. Teknologisk Institut, der er projektejer, vurderer, at projektet skrider 
planmæssigt frem. 

Vurdering
Projektet skrider planmæssigt frem.

Base for innovationsnetværk for brintteknologi

Resultatkontrakt med opfølgning
Base for innovationsnetværk inden for brintteknolog•	 i

Formålet med projektet er at udvikle en base for et nationalt innovationsnetværk inden 
for brintteknologi med det mål, at HIRC i Herning (Hydrogen Innovation & Research 
Center) fra 2011 udpeges af Forsknings- og Innovationsstyrelsen som et nationalt inno-
vationsnetværk for brintteknologi. Projektejer, HIRC, oplyser, at projektet gennemføres 
planmæssigt ifølge resultatkontrakten.

Vurdering  
Projektet skrider planmæssigt frem.

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Forsøgsregion Biodiesel (DAKA)

Resultatkontrakt med opfølgning
Forsøgsregion Biodiesel (DAKA•	 )

Formålet med projektet er at introducere biodiesel (produceret på kødaffald og evt. an-
dre restprodukter) på markedet for drivmidler til transport. Gennem projektet forsynes 
samtlige tankstationer i Århus-området med diesel iblandet 5 % biodiesel. Derudover 
skal også et antal busselskaber i Region Midtjylland køre på biodiesel, blandt andre De 
Grønne Busser og Århus Sporveje. Projektet forløber planmæssigt i forhold til resultat-
kontrakten.

Vurdering  
Projektet skrider planmæssigt frem.

Fremtidens fjernvarme

Resultatkontrakt med opfølgning
Fremtidens fjernvarm•	 e

Projektet er afsluttet tilfredsstillende i april 2009. Formålet med projektet var at gen-
nemføre udviklingsaktiviteter i forbindelse med etablering af et nyt fjernvarmesystem. 
Projektet er indholdsmæssigt og økonomisk afsluttet og godkendt i april 2009.

Vurdering 
Projektet er afsluttet tilfredsstillende.

H2HUB Vestjylland

Resultatkontrakt med opfølgning
H2HUB Vestjyllan•	 d

Resultatkontrakten er afsluttet i juni 2009. Målet med resultatkontrakten var at støtte 
udviklingsaktiviteter i forbindelse med etableringen af fem brinttankstationer i Vestjyl-
land. Projektet er indholdsmæssigt og økonomisk afsluttet og godkendt i juni 2009.

Vurdering  
Projektet er afsluttet tilfredsstillende.

Naturvidenskabernes Hus (Fase 1)

Resultatkontrakt med opfølgningen
Naturvidenskabernes Hus (Fase 1•	 )

Resultatkontrakten er afsluttet i august 2009. Målet med resultatkontrakten var at gen-
nemføre udviklingsaktiviteter i forbindelse med opførelsen af Naturvidenskabernes Hus. 
Der er i projektet givet støtte til idégenerering og udvælgelse af visualiseringskoncepter. 
Projektet har til formål at udvikle et digitalt visualiseringsværktøj, der kan vise energi-
strømme og anvendelse af vedvarende energi i en bygning. Værktøjet muliggør, at unge 
mennesker og andre kan arbejde visuelt med energi Projektet er indholdsmæssigt og 
økonomisk afsluttet og godkendt i august 2009.

Vurdering 
Projektet er afsluttet tilfredsstillende.
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Energioptimeret svømmebad

Resultatkontrakt med opfølgning
Energioptimeret svømmeba•	 d

Målet med resultatkontrakten er at støtte udviklingsaktiviteter i forbindelse med 
etablering af et nyt havbaseret svømmebad for handicappede brugere på Egmont 
Højskolen i Hou. Der er i juni måned meddelt fristforlængelse til 31. december 2009 
(oprindelig frist 1. januar 2009). Fristforlængelsen er begrundet i, at samarbejdet med 
Hou Varmeværk har trukket ud. Projektejer, Teknologisk Institut, forventer, at projektet 
afsluttes inden for fristforlængelsen og i overensstemmelse med resultatkontrakten, 
dog med visse justeringer som følge af den ny viden og den læringsproces, som pro-
jektet også indeholder.

Vurdering
Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Prøv1elbil

Resultatkontrakt med opfølgning
Prøv1elbi•	 l

Formålet med projektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst 
i hvor vid udstrækning en bred anvendelse kan bidrage til fleksibelt elforbrug. Projektet 
er påbegyndt september måned 2009, og erfaringerne med projektet er derfor selvsagt 
beskedne. Teknologisk Institut, der er projektejer, har haft vanskeligheder med at ind-
købe elbiler med en tilstrækkelig kvalitet og at få disse godkendt til kørsel i Danmark. 
Der har ligeledes været opstartsproblemer omkring beskatningsforhold (elbiler stilles til 
rådighed for privatpersoner) og etablering af ladeinfrastruktur. Teknologisk Institut har 
imidlertid fra starten tilkendegivet, at der med dette pilotprojekt forventeligt ville opstå 
startvanskeligheder, og projektet vurderes derfor fortsat at være på rette kurs.

Vurdering
Der er opstået de forventede opstartsproblemer, men projektet vurderes at være på 
rette kurs.

Biomasse

Biomasse på kommuneniveau (EnerCOAST)

Resultatkontrakt med opfølgning
Biomasse på kommuneniveau•	

Projektet, hvor CBMI er operatør, skal med udgangspunkt i et geografisk afgrænset 
område (Randers samt Syd- og Norddjurs kommuner) afdække mulighederne for an-
vendelse af biomasse i energiforsyningen. Projektet er forsinket, men forløber i øvrigt 
tilfredsstillende.

Vurdering 

Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Biomateriale-netværk i Randers (Randers Kommune)

Projektet er politisk godkendt, og der arbejdes aktuelt på færdiggørelse af resultatkon-
trakt med ansøger.

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse

I projektet kombineres energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse for herved at udvikle 
en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse fra pil til energiformål uden at gå 
på kompromis med fødevareproduktion. Projektet har i november måned 2009 opnået 
medfinansiering fra EU’s Kattegat-Skagerrak-program (KASK)

Vurdering
Resultatkontrakt forventes udfærdiget, når der foreligger positivt svar på ansøgning om 
KASK-medfinansiering.

Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion

Projektet skal demonstrere, hvordan effektiv udnyttelse af biomasse fra engarealer kan 
udvikles til en bæredygtig forretningsmodel, der kombinerer samproduktion af vedva-
rende energi og økologisk gødning med naturpleje og miljøbeskyttelse. Projektet har i 
november måned 2009 opnået medfinansiering fra EU’s Kattegat-Skagerrak-program 
(KASK)

Vurdering
Resultatkontrakt forventes udfærdiget, når der foreligger positivt svar på ansøgning om 
KASK-medfinansiering.

Teknologiudvikling i virksomheder 

Midtvind - innovative netværk i vindmølleindustrien

Resultatkontrakt med opfølgning
Midtvind - Innovative netværk i vindmølleindustrien•	

Virksomhedsnetværk med Vindmølleindustrien som operatør. Projektet forløber 
tilfredsstillende.

Vurdering
Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

EnergiTEKmidt (oprindeligt omtalt som teknologiprogram)

Resultatkontrakt med opfølgning
EnergiTEKmid•	 t

Program, hvor Væksthus Midtjylland er operatør, til understøttelse af udviklingen af 
teknologiske produkter inden for energi og miljø. Projektet er forsinket, men forløber i 
øvrigt tilfredsstillende.

Vurdering
Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Klimaklynge i Holstebro

Projektet er politisk godkendt, og der arbejdes aktuelt på færdiggørelse af resultatkon-
trakt med ansøger.
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Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, 
og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og 
potentialer. Det centrale for indsatsen er at bidrage til forskning, udvikling og kommer-
cialisering af ideer inden for sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovati-
on og erhvervsudvikling på området. 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Megasatsningens to udviklingsplatforme – CareTech og MedTech Innovation Center - 
arbejder inden for hhv. sundhedsIT og Medtech (biotek og medicoteknik dvs. medicin og 
medicinsk udstyr). De er etableret ultimo 2008 og er trods forsinkelser i projektstarten 
nu kommet godt i gang.  Begge centre møder stor bevågenhed og interesse fra brugere, 
organisationer, videnmiljøer og investorer.

Megasatsningen erhverv og sundhed i hovedoverskrifter

Caretech Innovation•	

MedTech Innovation Centre•	

Megasatsningen Erhverv - Sundhed
Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Caretech Innovation
 
Resultatkontrakt med opfølgning: 

Caretech Innovatio•	 n

Caretech Innovation skal understøtte forretningsbaserede og forskningsbaserede ud-
viklingsprojekter inden for sundheds-it. Caretech er kommet godt i gang, og der er stor 
interesse for centerets ydelser vedrørende udvikling og modning af projektideer. 

Caretech har således modtaget 30 projektforslag og har igangsat fire udviklingsprojek-
ter. Der har været afholdt en række møder med virksomheder og sundhedsprofes-
sionelle, der henvender sig med projektideer. Endvidere er det første fyrtårnsprojekt 
under forberedelse. Projektet vil omfatte videnopbygning og konkret udvikling inden for 
sundhedsinfrastruktur. Endelig er der planlagt en række informationsmøder på region-
ens hospitaler.

Vurdering 
Projektet gennemføres som planlagt.

MedTech Innovation Center

Resultatkontrakt med opfølgning
MedTech Innovation Cente•	 r

MedTech Innovation Center skal, gennem kompetencetilførsel, accelerere udvikling-
sprocessen i eksisterende virksomheder og nye projekter med globalt potentiale for der 
igennem at optimere deres time-to-market.  MTIC er trods forsinkelser i projektstart nu 
kommet godt i gang og har netop, grundet disse forsinkelser, fået projektet forlænget et 
år med afslutning primo 2012.  Der er stor bevågenhed om centeret fra organisationer, 
investorer m.v., og der er god efterspørgsel efter centerets ydelser. 

Blandt nogle af resultaterne kan nævnes: Der er etableret kontakt med op til 30 pro-
jekter, som er blevet evalueret og vurderet, der er købt eksperter ind til at screene fem 
perspektivrige ideer og heraf investeres der i tre af projekterne fra et innovationsmiljø, 
det første demoprojekt er initieret, og endelig er der afholdt den første Masterclass med 
ca. 45 deltagere. Der er planlagt yderligere fire Masterclass for resten af 2009. 

Vurdering
Projektet gennemføres som planlagt.

Innovationshospitalet Horsens

Vækstforum har endvidere bevilget midler til Innovationshospitalet Horsens. Indsatsen 
her skal sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet identificeres, udvikles 
og implementeres. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med MedTech Innovation 
Center, og bevillingen er udmøntet via MTIC. Forretningsudviklingsarbejdet på Regions-
hospitalet Horsens er kommet godt i gang, og der er indtil nu identificeret en del projek-
ter, som det kan være relevant, at MTIC bidrager til.

Vurdering
Projektet gennemføres som planlagt.

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Vækstforum har med iværksættelsen af megasatsningen på fødevareområdet besluttet 
at gøre en målrettet indsats for at styrke fødevareerhvervets innovationskompetencer 
og øge værditilvæksten i erhvervet med en række initiativer, der skal medvirke til at 
skabe øget produktdifferentiering og understøtte videndelingen og samarbejde mellem 
virksomheder, videnmiljøer og andre relevante aktører.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Initiativerne under indsatsområdet gennemføres stort set som planlagt, men en lang 
forproces og langvarige forhandlinger med operatører/konsortier har betydet, at flere 
centrale indsatsområder i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på 
fødevareområdet først kan forventes endeligt implementeret og igangsat i starten af 
2010. 

 Megasatsningen fødevarer i hovedoverskrifter

Forprojekt - Megasatsningen fødevarer•	
Megasatsningen fødevarer•	
Projekt konsumfisk, Vækst 2011 - Thyborøn Havn•	
Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn•	

Megasatsningen fødevarer
Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/f%c3%b8devarer?
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Forprojekt Megasatsningen fødevarer

Forprojektet for Megasatsningen på fødevareområdet afsluttes i efteråret 2009, sam-
tidig med at flere af de centrale indsatsområder i megasatsningens strategi- og hand-
lingsplan iværksættes. 

Et vigtigt element i strategi- og handlingsplanen er indsatsen for at etablere partner-
skaber og værdikædesamarbejder. Dette arbejde blev påbegyndt i forprojektperioden 
med facilitering af en møderække for centrale videninstitutioner på fødevareområdet i 
Region Midtjylland. Formålet var at beskrive og formulere deres evt. deltagelse i et na-
tionalt innovationsnetværk på fødevareområdet.
 
Det konkrete resultat af indsatsen blev, at de deltagende regionale videninstitutioner 
alle var med i en fælles ansøgning til Fødevaresektorens Innovationsnetværk. Med 
deltagelse af samtlige universiteter og forskningsinstitutioner på området, GTS’er, en 
række kommuner, erhvervsråd og mere end 70 virksomheder samler innovationsnetvær-
ket størstedelen af den danske fødevaresektor. Det nationale netværk er forankret med 
sekretariat hos Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) i Holstebro.

I forprojektet er der endvidere arbejdet med udvikling af den ene af Økonomi- og Er-
hvervsministeriets fire oplevelseszoner: madkulturzonen. Madkulturzonen skal i tæt  
samarbejde med regionale aktører være med til at skabe danske oplevelsesfyrtårne, 
som kan inspirere andre til at arbejde med madkulturens markedspotentiale. Der arbej-
des i øjeblikket på udvikling af et regionalt vækstprojekt under madkulturzonen med 
fokus på sund fastfood - med afsæt i dansk  madkultur.

De resterende midler fra forprojektets bevilling forventes anvendt på formidlingsaktivi-
teter i forbindelse med igangsætning af handlingsplanen, f.eks. i form af en startkonfe-
rence. 

Vurdering
Forprojektet er gennemført tilfredsstillende i perioden 2007-2009. Det vurderes, at for-
projektets indsats med at samle og skabe dialog mellem repræsentanter for aktører på 
fødevareområdet i sig selv er et resultat, der kan bidrage til udvikling af mere og bedre 
samspil mellem viden og virksomheder. Samtidig har det skabt et godt fundament for 
udmøntningen af de forskellige initiativer under strategi- og handlingsplanen. 

Megasatsningen fødevarer

Megasatsningens strategi- og handlingsplan er bygget op omkring tre initiativer, der 
samlet skal medvirke til at virkeliggøre det strategiske mål om, at Region Midtjylland skal 
være et førende internationalt innovationsmiljø for fødevarer: 

Innovation•	
Differentiering •	
Kompetence. •	

Formålet med initiativet Innovation er via et bredt sammensat konsortium at etablere 
et innovationsmiljø på fødevareområdet. Formålet med initiativet Differentiering er at 
etablere en udviklingspulje med det formål at bane vejen for produktion og afsætning af 
nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder. 
 
Initiativerne Innovation og Differentiering udmøntes i et fælles forløb. Der har i som-
meren 2009 været en åben ansøgningsrunde efter en operatør til at løfte de to initiati-
ver samlet. Vækstforums sekretariat er i øjeblikket i dialog med ansøgerkredsen bag det 
konsortium på seks parter, som har budt ind på opgaven. 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/f%c3%b8devarer?
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Formålet med initiativet Kompetence er at udvikle fødevarevirksomhedernes innovati-
onskompetencer. Initiativet består af tre særskilte delinitiativer: 

Partnerskab og værdikædesamarbejde   •	
Specialiseret rådgivning •	
Fødevareuddannelser•	

I forhold til initiativet specialiseret fødevarerådgivning er der i sommeren 2009 gen-
nemført en åben ansøgningsrunde efter en operatør til opgaven. Der er indkommet tre 
ansøgninger om operatør, som i øjeblikket behandles.

Der er under delinitiativet om fødevareuddannelser i løbet af sommeren og efteråret 
2009 blevet gennemført en analyse af nuværende uddannelsesudbud set i forhold til de 
kompetencer, der efterspørges i fødevarevirksomhederne. Analysen, der er gennemført 
af COWI, giver på baggrund af en række fokusgruppeinterviews nogle pejlemærker på, 
hvilke uddannelsesmæssige tiltag på fødevareområdet, der bliver behov for i fremtiden. 
På baggrund af analysen forventes iværksat en række udviklingsaktiviteter. 

Vurdering
Implementeringen af handlingsplanen er iværksat, om end lidt forsinket i forhold til den 
oprindelige tidsplan. De første resultatkontrakter forventes på plads i begyndelsen af 
2010. 

Projekt konsumfisk, Vækst 2011 - Thyborøn Havn
 
Se statusrapport : 

Vækst 2011 - Thyborøn Hav•	 n

Projektet, som blev igangsat i 2007 med en bevilling fra Vækstforum, forventes afs-
luttet pr. 31. december 2009. Operatøren har anmodet om fire måneders forlængelse af 
projektet, som ifølge resultatkontrakten skulle have været afsluttet pr. 31. august 2009.  
Projektet, der har til formål at understøtte en udvikling af Thyborøn Havns omsætning 
af konsumfisk, har allerede ført til en række opsigtsvækkende resultater, som kan danne 
grundlag for et egentligt klyngeprojekt for fiskerierhvervet på vestkysten i Region 
Midtjylland:

Fiskeriauktionerne i de tre havne er fusioneret til selskabet Danske Fiske- •	
auktioner A/S.
Der er lavet en overordnet screening af markederne i Europa samt en mere de-•	
taljeret screening af Belgien og Sverige.
Der er lavet en markedsanalyse vedrørende det rumænske fiskemarked.•	
Sammen med fiskeriskolen er der etableret en uddannelse i kvalitetshåndtering mål-•	
rettet fiskere, skippere og medarbejdere på fiskeriauktionen.
Der er udarbejdet en beskrivelse af det spirende klyngeinitiativ og lavet en SWOT •	
analyse af partnerskabet i forbindelse med Regional Udviklings deltagelse i Interreg-
projektet ”Innovative Foresight Planning”.
Fødevareministeriet har rekvireret information om projektet som inspiration til ar-•	
bejdet med Grøn Vækst og Danmark i Balance. 

I den sidste del af projektet vil der især blive fokuseret på videreudviklingen af et tæt 
strategisk samarbejde mellem fiskeriets centrale aktører i Torsminde, Hvide Sande og 
Thyborøn. Dette skal bl.a. udmønte sig i en fælles handlingsplan for gennemførelse af 
aktiviteter og projekter under den samlede strategiplan. Handlingsplanen skal udover 
formåls- og indholdsbeskrivelse indeholde budgetter og finansieringsplaner for de en-
kelte aktiviteter.

Vurdering: 
Projektet er forløbet tilfredsstillende og åbner op for nye erhvervsudviklingsmuligheder 
i regionens yderområder. 
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Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn

Efter nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i Thyborøn 
i EUC Nordvest har EUC Nordvest i samarbejde med fiskeriets parter og organisationer 
søgt at etablere et samlet kompetencecenter i Thyborøn for alle fiskeriets uddannelser. 
Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: “En ny fremtid for 
dansk fiskeri og akvakultur”. 

Projektet understøtter den del af Vækstforums og Regionsrådets megasatsning på 
fødevareområdet, der beskriver udvikling af fødevareuddannelser. På den baggrund har 
Vækstforum og Region Midtjylland i 2009 bevilget støtte til en procesmedarbejder i en 
tre-årig periode til projektet. 

En resultatkontrakt er i øjeblikket under udarbejdelse. Projektet påbegyndes december 
2009. 

Vurdering
Projektet forventes igangsat efter planen. 

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre ar-
bejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt. 

Arbejdsmarkedets ene hovedudfordring er den demografiske udvikling, der betyder 
fald i arbejdsstyrken. De store årgange er i begreb med at forlade arbejdsmarkedet og 
erstattes af de små årgange, hvilket giver et underskud af arbejdskraft i løbet af få år på 
trods af den nuværende lavkonjunktur. 

Den anden hovedudfordring er at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I 
Danmark har vi et meget bevægeligt arbejdsmarked. Det betyder dels, at arbejdsstyrken 
må skaffe sig nye kvalifikationer for fortsat at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, 
dels at virksomhederne må opruste deres uddannelsesindsats. I modsat fald opstår der 
flaskehalse, hvor virksomhederne efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejds-
styrken, ligesom den globale konkurrence stiller krav om øgede kvalifikationer. Kompe-
tencebalancen er altså vigtig også for den danske konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afvigel-
serne skyldes ændrede konjunkturer og ikke operatørernes gennemførelse.

 Uddannelse og kompetenceudvikling i hovedoverskrifter

KOMPETENCEmidt•	
Mere uddannelse•	
Ledelsesudvikling•	
JOBMIDT •	
Udvidelse af arbejdsstyrken •	

Uddannelse og kompetenceudvikling
Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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KOMPETENCEmidt 

Resultatkontrakt med opfølgning: 
•	 KOMPETENCEmidt med Væksthus Midtjylland                                                         

KOMPETENCEmidt har som mål at sikre et mere effektivt match mellem udbud og ef-
terspørgsel efter uddannelse, samt sikre øget kompetenceudvikling i de midtjyske virk-
somheder.  Projektet er inde i en voldsom aktivitetsudvikling. Modsat andre projekter 
hjælpes uddannelsesaktiviteterne i virksomhederne godt på vej af konjunkturnedgan-
gen. De væsentligste resultater er:

Der er skabt èn indgang til efteruddannelse•	
Seks velfungerende konsortier, der over for virksomhederne repræsenterer hele •	
paletten af efteruddannelsestilbud, ikke bare den enkelte institutions (åbner døre, 
der før var lukkede)
Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets konsulenter og uddannelsesinstitu-•	
tionernes
Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere - ikke •	
sælgere
Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til smv’er, de aldrig har besøgt – og som •	
har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen

Der er gennemført mange besøg på virksomhederne og en del uddannelsesplanlæg-
ningsaktiviteter samt faktiske uddannelsesaktiviteter. Sidstnævnte skal udvides i antal 
i den kommende periode, selv om der også er et indberetningsmæssigt efterslæb. Der 
er endvidere som særlige aktiviteter gennemført uddannelse for afskedigede og afske-
digelsestruede medarbejdere i en række virksomheder.

Vurdering: 
Projektet gennemføres tilfredsstillende efter en langsom start. 

Mere uddannelse

Resultatkontrakt med opfølgning: 
The Animation Worksho•	 p - afsluttet
Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland,  •	
Landsdelscenterkommunerne og AU-HIH
Teknologiobservatoriu•	 m
Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen•	

Initiativet Mere uddannelse skal sikre, at flere unge tager en videregående uddannelse 
inden for bl.a. naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Der er bl.a. fokus på fra-
faldsårsager og på at få tilrettelagt nye uddannelsestilbud, så de fastholder og udbyg-
ger den geografiske spredning af videregående uddannelser i hele regionen. Der er 
optaget det forventede antal studerende på den nye professionsbacheloruddannelse i 
karaktéranimation, og projektet er afsluttet.

AU-HIH projektet gennemføres som planlagt, især iværksætteridelen og samspillet 
mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder går rigtig 
godt. Der er indgået aftale med syv virksomheder om at være kontaktvirksomhed for 
de ingeniørstuderende i en art mesterlære, og der er fire studerende tilknyttet disse 
virksomheder. Optaget på uddannelsen er steget 75 % i år, og der er intet frafald på 2008 
årgangen på elektronikingeniøruddannelsen i Herning.

Vurdering
Alt i alt gennemføres initiativets projekter tilfredsstillende.

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse+og+kompetenceudvikling?
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18

Ledelsesudvikling   

Initiativet Ledelsesudvikling har fokus på, hvordan ledelsesudvikling bliver en del af ud-
dannelsesinstitutionernes fokus. Projektet sigter mod en overordnet forskningsbaseret 
strategi for ledelsesudvikling baseret på eksperimenter med ledelsesudvikling. Præmis-
sen har været, at operatørerne har skullet arbejde med videomediet i ledelsesudvikling, 
dokumentere erfaringer og samlet levere materialet som produkt og dokumentation for 
arbejdet. 

Vurdering
Projektets første fase er gennemført, på nær den sidste dokumentation for erfaringerne 
ved brug af videoproduceret ledelsesmateriale i eksamenssituationer. Til december 2009 
modtager Vækstforum anbefalinger for implementering af resultaterne.

JOBmidt - modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft  

Resultatkontrakter med opfølgning:
Konsortiet Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Herning, Ikast-Brande•	  
Konsortiet Skive-Viborg•	  
Konsortiet i Randers•	  
Konsortiet i Lemvi•	 g 
Konsortiet Århus, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø•	  
Konsortiet i Silkeborg •	

Resultatkontrakt med Midtjysk Dialogforum er under udarbejdelse. Konsortiet Horsens/
Hedensted har først underskrevet efter at opfølgningsmaterialet er udsendt, og derfor 
er der ikke opfølgning med nu.

Formålet med denne del af initiativet JOBmidt er at udvide arbejdsstyrken ved at styrke 
indsatsen for at modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Tilsagn fra Erhvervs- 
og Byggestyrelsen blev givet i april 2009, hvorfor en del aktiviteter først derefter skulle 
planlægges og aktiveres. På grund af den aktuelle recession har aktiviteterne ikke haft 
samme aktualitet som seks måneder tidligere, hvorfor tilsagnsmodtagerne har valgt 
at lægge fokus på arbejdstagerne og den kommunale modtagelse, og først derefter 
fokusere på virksomhederne.

Vurdering
Generelt kan konsortierne deles i to grupper, én der er godt i gang, og én der er i op-
startsfasen. Tre konsortier er godt i gang: Ringkøbing Fjord konsortiet, Konsortiet i 
Århus og Konsortiet Skive-Viborg. I disse konsortier er både aktiviteterne målrettet de 
udenlandske arbejdstagere, informationsmøder, praktisk bistand og ægtefællejob sys-
temer, samt de virksomhedsrettede aktiviteter i gang, i forskelligt omfang i de enkelte 
konsortier. Fire konsortier er i opstartsfasen: Horsens, Silkeborg, Randers og Lemvig.

JOBmidt - fastholdelse af udenlandske studerende  

Resultatkontrakter med opfølgning:
ASB (Aarhus school of business, ASB karrierecenter) •	

Der er i denne del af JOBmidt fokus på at udvide arbejdsstyrken ved at fastholde uden-
landske studerende i Danmark. Begge aktører er i opstartsfasen. Der er kun afrappor-
tering fra ASB på hjemmesiden, da kontrakten med VIA blev indgået efter indkaldelse af 
statusrapporter.
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Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Udvidelse af arbejdsstyrken - formålsbestemt pulje 2007

Resultatkontrakter med opfølgning:
Huset Venture – Ikast-Brand•	 e
Jobsløjfen•	
Mestring af sygdom – på vej mod et arbejdsli•	 v
Fra udsat til ansat•	

Puljens målsætning er at udvide arbejdsstyrken ved at inddrage borgere uden for ar-
bejdsstyrken og øge virksomhedernes fokus på social ansvarlighed. 

Projekterne under dette initiativ blev formuleret i en periode med akut mangel på 
arbejds-kraft inden for stort set alle sektorer.  Da projekterne kom i gang, begyndte 
arbejdsmarkedet at mærke den nuværende recession, og næsten alle har derfor haft 
en udfordring, de ikke på forhånd havde regnet med. Bortset fra projektet Fra udsat til 
ansat, som har fået det forventede antal psykisk syge borgere ud på arbejdsmarkedet, 
har de øvrige projekter haft problemer med at få deres målgrupper i job. Tre af projek-
terne er afsluttet og har i denne periode kun afholdt afslutningskonferencer, der alle har 
været vellykkede. Det drejer sig om projekterne Udviklingsplatform i Region Midtjylland, 
Fra udsat til ansat og Senior Styrken. 

Et projekt, Jobsløjfen, som arbejder med etniske unge, kan ikke nå sine mål, og det over-
vejes derfor, om projektet skal stoppes eller reformuleres, så de etniske unge kompeten-
ceudvikles, så de er klar, når der igen kommer efterspørgsel på arbejdskraft.

Vurdering
Samlet set er status, at den del af projekterne, der handler om at gøre borgere klar til 
arbejdsmarkedet gennem kompetenceudvikling, er forløbet som forventet, mens de 
projekter, der skal skaffe målgruppen i job, ikke kan gennemføres som forventet pga. de 
ændrede konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4
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Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med inno-
vation i hele Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den 
overordnede ramme for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstra-
tegiens vision er, at ”Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgenda-
gens forretningsområder”.  

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne under indsatsområdet gennemføres overordnet på 
tilfredsstillende vis, men nogle aktiviteter skrider langsommere frem end 
forventet, bl.a. grundet udfordringer med udvikling, organisering og rekrut-
tering samt på grund af de ændrede konjunkturer.

Innovation og it i hovedoverskrifter

It som innovativ drivkraft•	
Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede)•	
Brugerdreven innovation (BDI)•	
Den formålsbestemte pulje for Offentlig-Privat Innovation (OPI)•	

Innovation og it
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It som innovativ drivkraft 

Resultatkontrakt med opfølgning
It som innovativ drivkraft (I-kraft•	 )

Formålet med projektet er at styrke erhvervslivet ved at fremme innovativ anvendelse af 
it til udvikling af nye produkter, services, processer eller koncepter. Alexandra Instituttet 
er operatør på vegne af et konsortium, som også består af Innovation Lab og It forum. 
Projektet er igangsat i juni 2008.

Omdrejningspunktet for indsatsen er:

Lokalt forankrede it-netværksagenter  •	
- skal styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og it-videnmiljøet – og sa-
marbejdet virksomhederne imellem. Alle seks netværksagenter er nu ansat, og der 
har i det seneste halve år været afholdt 113 virksomhedsbesøg. Måling indikerer, at 
virksomhederne får et værdifuldt udbytte af deres kontakt til agenterne. 
Innovationspulje.  •	
Efter ansøgning forelægges projekter for Vækstforum. Kriterierne er på plads, og 
puljen er annonceret. Der er to ansøgningsrunder i efteråret 2009. 
Styrkelse af rekrutteringen til it-uddannelser og it-virksomheder.  •	
Der er foretaget undersøgelser, der belyser sammenhænge mellem it-uddannelser 
og jobsituation og forskellige it-tilgange på tværs af uddannelsessystemet. Konkrete 
tiltag til at styrke rekrutteringen til it-uddannelserne og it-virksomhederne er under 
planlægning.
Etablering af internationale netværk og styrkelse af det internationale vidensamspil. •	
Flere samarbejder er igangsat, der er afholdt en international konference samt i 
Århus. 

Vurdering 
Samlet forløber projektet tilfredsstillende. Rekruttering af netværksagenter har dog 
taget længere tid end forventet og betydet en vis forsinkelse i aktiviteterne. 

Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede)

Resultatkontrakter med opfølgning
Kontaktskabende aktiviteter (AU-HIH)•	
Career Campus, Ringkøbing-Skjern Kommune•	
Karrierekurser, Aarhus Universitet•	

Følgeforskning, SFI (ingen afrapportering ved denne statusopgørelse, næste afrappor-
tering kommer i efteråret 2010).

Formålet er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner på den ene side 
og virksomheder på den anden, og dermed styrke innovationen i regionens virksomhe-
der.

Et selvstændigt delprojekt under Vidensamarbejde er Markedsplads for højtuddannede, 
som sigter mod at få flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore virksom-
heder, i særdeleshed i regionens yderområder. Delprojektet startede op ultimo 2008 og 
løber til 2010. 

Aktiviteterne under Markedsplads for højtuddannede har i den forudgående periode 
omfattet:

Udstationeringen af kontaktmæglere ved erhvervsråd. •	
Kontaktmæglerne har pr. 1. september 2009 haft kontakt til 781 virksomheder, •	
hvilket har resulteret i 156 samarbejder med studerende eller højtuddannede.
Karriereværksted for studerende. 142 studerende har gennemført, eller er i gang •	
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med et karriereværkstedsforløb udbudt ved Aarhus Universitet. Evalueringen af 
forløbet viser, at det i nogen grad har inspireret deltagerne til en mulig fremtid i virk-
somheder i regionens yderområder.
Projektledelse i tilknytning til et Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune. •	
Career Campus har pr. 1. september 29 beboere, ligeligt fordelt mellem færdigud-
dannede kandidater og studerende. Beboerne er tilknyttet både offentlige og private 
virksomheder. Kun tre af beboerne er tilknyttet små og mellemstore virksomheder, 
og det er altså fortsat en udfordring at få disse til at anvende Career Campus.

Medio 2009 er der igangsat nye tiltag, som skal bidrage til, at Markedsplads for højt-
uddannede i højere grad når ud til målgruppen af små og mellemstore virksomheder. 
Desuden har Vækstforum indstillet til Regionsrådet, at der reserveres midler til et pro-
jekt, som skal fremme direkte og indirekte samspil mellem virksomheder og videninsti-
tutioner om innovation. Markedsplads for højtuddannede understøtter dette projekt. 

Vurdering
Initiativet har lidt under virksomhedernes tilbageholdenhed i forhold til. at indgå i nye 
samarbejder på grund af den økonomiske krise, hvilket har betydet mindre fremdrift end 
i foregående statusperioder.

Brugerdreven innovation (BDI)

Der er iværksat følgende resultatkontrakter:
Brugerdreven Innovation •	
Demonstrationsprojekt – hjælpemidler inden for det sociale område.
Brugerdreven innovation - Demonstrationsprojekt - Udvikling og vækst via innova-•	
tionsalliance mellem erhvervsliv og sundhedscenter

Vækstforum ønsker med sine initiativer at øge kendskabet til BDI som et centralt ele-
ment i forretningsudvikling, der kan supplere prisdreven og teknologisk innovation.

Brugerdreven innovation (BDI) 
Demonstrationsprojekt - hjælpemidler på det sociale område

Projektet, der er igangsat januar 2008, skal udvikle, afprøve og udbrede kendskabet til 
brugerdrevne innovationsmetoder. I projektet indgår fem delprojekter, hvoraf et har 
fokus på løbende og tværgående metodeopsamling. 

Tre projekter tager afsæt i brugere uden sprog og  unge med fysiske handicaps i regi af 
en institution - Sølund, en højskole Egmont, og en vidensinstitution HMI. I projekterne 
er der fokus på, hvordan BDI metoder kan omsættes og designes, når det drejer sig om 
brugergrupper, der normalt ikke kommer i kontakt med virksomheder. Projekterne er nu 
så godt på vej, at resultater og effekter, der går over projektets egen ramme, begynder 
at tegne sig. Bl.a. har Væksthus Midtjylland, som har en del af projektets formidlings- og 
skalerings opgave, udviklet et nyt BDI-projekt, som fokuserer på at formidle og omsætte 
viden om BDI direkte til virksomhederne. Vækstforum har indstillet dette BDI-projekt til 
tilskud under statens program for Brugerdreven innovation. 

I et fjerde delprojekt med fokus på bedre anvendelse af hjælpemidler -  der pt. ikke ind-
frier kravene i resultatkontrakten -  er delprojektledelsen styrket, og der skal foregå en 
række nye eksperimenter i efteråret 2009.

Vurdering
Projektet gennemføres samlet set tilfredsstillende, dog har der været problemer med 
delprojekt ”bedre anvendelse af hjælpemidler”, hvor der nu er sket en styrkelse af pro-
jektledelsen. 
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Brugerdreven innovation (BDI) 
Udvikling og vækst med innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundheds-
center

Projektet, der er igangsat 1. januar 2009, skal udvikle, afprøve og formidle metoder til 
brugerdreven innovation og består af fire delprojekter med deltagelse af videninstitutio-
ner, virksomheder og aktører fra offentligt regi samt brugere.
 
Tre delprojekter har mennesker med kroniske lidelser - i første omgang diabetikere - i 
centrum. Fokus i projekterne er at øge brugernes autonomi i forhold til sund kost, mo-
tion og kommunikation. Delprojekterne er designet som offentlig-private samarbejder, 
med afsæt i de opgaver et sundhedshus skal varetage. 

Det fjerde delprojekt er tværgående og undersøger, med afsæt i de tre øvrige pro-jekter 
og processen omkring etablering af et nyt sundhedshus, hvad der skal til for at fremme 
anvendelse af BDI og OPI. 

Vurdering 
Projektet forløber tilfredsstillende.

Offentlig-Privat Innovation (OPI) - formålsbestemt pulje

Formålet med puljen er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmulighe-
der for det private erhvervsliv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. 
På baggrund af første ansøgningsrunde er der i juli 2009 indgået resultatkontrakter på 
to projekter. 

Den Forebyggende Trøje •	
Udvikling af Multifunktionsmøbel •	  

Grundet projekternes nylige start foretages der ikke opfølgning nu. Der gennemføres i 
alt tre ansøgningsrunder i 2009.  
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Vækstforum vil skabe bedre vilkår for iværksætteri, nye vækstiværksættere samt ny ud-
vikling i virksomheder med vækstpotentiale. Indsatsområdet skal derfor sikre, at den re-
gionale vækst- og iværksætterpolitik tilbyder rammer og initiativer, der understøtter nye 
og etablerede virksomheders fornyelse og vækst i alle virksomhedens udviklingsfaser. 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Programydelser gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et en-
strenget erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstfo-
rums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik. Inden næste statusperiode vil 
de første effektmålinger vise de erhvervsøkonomiske effekter af indsatsen, og der vil 
blive sat fokus på en samlet evaluering af programmernes organisering, ydelser og re-
sultater. 

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i hovedoverskrifter

Iværksætteri i uddannelser•	
STARTmidt•	
INVESTORmidt•	
VÆKSTmidt•	
KLYNGEmidt•	

Iværksætteri og virksomhedsudvikling
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Iværksætteri i uddannelser

Resultatkontrakter med opfølgning
IDEA•	
Midtjysk AnimationsVæksthus (MiJAV)•	
Studentervæksthus Århus•	
Innofactory – det virtuelle studentervæksthus•	
Studenterhus Århu•	 s

Projekterne skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen 
med henblik på at skabe øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de 
videregående uddannelser. Dette gøres dels gennem en styrkelse og en koordinering af 
indsatsen inden for iværksætteri i undervisningen. Og dels gennem etablering af stu-
dentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

Vurdering
IDEA har i perioden arbejdet videre med bl.a. udviklingen af projekter og opbygningen af 
netværk. MiJAV har gennemført 13 kursusforløb og gennemført indledende iværksæt-
terrådgivning for de indtil videre 14 virksomheder i studentervæksthuset. Innofactory er 
sat i drift, og der arbejdes på udbredelse og markedsføring. Studentervæksthus Århus 
er blevet etableret og har arbejdet med planlægning af arrangementer op mod åbningen 
den 1. september Studenterhus Århus har planlagt arrangementer i samarbejde med 
bl.a. Studentervæksthus Århus, Ark:Idea og studenternetværket In Spe.

STARTmidt

Resultatkontrakter med opfølgning
STARTmidt•	

STARTmidt programmet har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge 
overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetencetilfør-
sel på et højt specialiseret niveau.

Vurdering
Initiativet gennemføres som planlagt, dog er initiativet blevet forlænget med et halvt år, 
med afslutning juni 2010. Der er god efterspørgsel efter programmets tilbud, herunder 
Startpakker og Vækstgrupper, mens det har krævet en ekstra indsats at øge de nystar-
tede virksomheders kendskab til Vækstpakken. Der er etableret samarbejde med Con-
nect Denmark med henblik på at tilbyde iværksættere et samlet forløb med rådgivning 
og deltagelse i springboards. Connect Denmarks springboards omhandler sparring 
vedrørende forretningsudvikling og kapitaltilførsel, og sparringen ydes af et panel af  
erhvervsfolk og repræsentanter fra viden- og forskningsmiljøer. Deltagelse i spring-
boards er gratis for iværksætteren, men forløbet anslås at have en værdi af minimum 
80.000 kr.

INVESTORmidt

Resultatkontrakter med opfølgning
INVESTORmidt•	

INVESTORmidt har til formål at forbedre iværksætteres og virksomheders adgang til 
risikovillig kapital gennem opbygning af regionale kompetencer inden for kapitalformid-
ling, gennem deltagelse i et Investor-readiness program og gennem en styrkelse af 
Business Angels netværk. Investorreadiness programmet er et tilbud til iværksættere og 
virksomheder om rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelse og omfatter tilknyt-
ning af en kapitalcoach samt deltagelse i springboards, masterclasses m.m.
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Vurdering
INVESTORmidt programmet kører planmæssigt på alle områder. Investor Readiness 
programmet kører godt fremad, og måltallene for antallet af virksomheder, der skal 
indgå i forløb, forventes opnået inden udgangen af 2009. Ud af foreløbigt 20 deltagende 
virksomheder har fem fået tilført risikovillig kapital. Der er et velfungerende netværk af 
Business Angels, som løbende præsenteres for relevante investeringscases.  

VÆKSTmidt virksomhedsudviklingsprogram 2007-2009

Resultatkontrakter med opfølgning
Vækstmidt virksomhedsudviklingsprogram 2007-200•	 9

Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere virk-
somheder, via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring og netværk, opbygger 
bedre internationale markedsstrategier og internationale netværk og dermed opnår  
bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening.  Der er 
indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, der, foruden visitationer til råd-
givning, sparring og netværk, omfatter markedsføring og dokumentation af indsatsen i 
perioden 2007-2009. 

Vurdering
Initiativet gennemføres som planlagt, dog med en udskudt slutdato. Programmet har 
bidraget til at opbygge et enstrenget og sammenhængende erhvervsservicesystem. Der 
er 1. september indgået samarbejdsaftaler med alle lokale erhvervsserviceenheder og 
gennemført 140 % af de forudsatte visitationer og 105 % af de forudsatte rådgivnings- 
og netværksforløb. En første effektmåling af programmet udkommer i 4. kvartal 2009. 
Anbefalinger fra programmets advisory board har indgået i udarbejdelse af ansøgning til 
programmet VÆKSTmidt accelerator, der afløser VÆKSTmidt programmet ultimo 2009. 

ID-FORUM erhvervsrettet designfremme

Resultatkontrakter med opfølgning
ID forum - erhvervsrettet designfremme•	

Formålet med det regionale tilskud til ID-Forums fyrtårnsprojekt har været, gennem er-
hvervsrettet designfremme, at styrke den internationale konkurrenceevne for SMV’ere 
i Region Midtjylland. Der er indgået resultatkontrakt med ID-Forum om i 2008 og 2009 
at gennemføre en række virksomhedsbesøg, workshops og seminarer mv. med fokus på 
succesfuld anvendelse af design og innovative materialer. 

Vurdering
Initiativet er gennemført og afsluttet. To planlagte, internationale designseminarer blev 
aflyst på grund af for få tilmeldinger fra virksomhederne. I stedet er initiativets øvrige 
aktiviteter opprioriteret, herunder er en række workshops om innovative træ- og fiber-
materialer. 

VÆKSTmidt Accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2012

Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere virk-
somheder, via adgang til ledelsesrådgivning, sparring, netværk og risikovillig kapital 
opbygger bedre internationale markedsstrategier, opnår hurtig markedsadgang og 
internationale netværk og dermed bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, 
eksport og indtjening.  

Resultatkontrakt for VÆKSTmidt Accelerator Virksomhedsudviklingsprogram 2009-2012 
er under udarbejdelse.
Vurdering

Iv
æ

rk
sæ

tt
er

i o
g

 v
ir

ks
o

m
h

ed
sd

u
d

vi
kl

in
g

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Iv�rks�tteri%20og%20virksomhedsudvikling/Vaekstmidt.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Iv�rks�tteri%20og%20virksomhedsudvikling/ID-forum%200909.pdf
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling?


27

Ivæ
rksæ

tteri o
g

 virkso
m

h
ed

su
d

viklin
g

Vilkår for anvendelsen af strukturfondsmidler er meddelt af Erhvervs- og Byggestyrel-
sen, og iværksættelse af programmet afventer underskrivelse af resultatkontrakt.

KLYNGEmidt

Der er iværksat følgende resultatkontrakter:
•	 KLYNGEmidt – netværksinitiativ
•	 Fashion Accelerator

KLYNGEmidt 2009-2011 har til formål at styrke virksomhedernes innovation og inter-
nationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større sats- 
ning på vækstklynger. KLYNGEmidt giver mulighed for en satsning på andre af regionens 
vækstklynger ud over de tre megasatninger. KLYNGEmidt er opdelt i et netværksinitiativ 
og i et klyngeinitiativ.

KLYNGEmidt – netværksinitiativ giver regionens virksomheder helt nye rammer for for-
retningsudvikling gennem netværk og samarbejde. Der er indgået resultatkontrakt med 
Væksthus Midtjylland, som er godkendt som regional operatør.

KLYNGEmidt – klyngeinitiativ skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovation og 
internationalisering gennem øget offentlig-privat samspil. De statsligt godkendte in-
novationsnetværk i Region Midtjylland kan ansøge klyngeinitiativet om at indgå som 
operatør på klyngeudviklingsaktiviteter. De regionale innovationsnetværk fordeler sig på 
områderne: IT, fødevarer, livsstilsbranchen – mode og beklædning; biomasse og miljøtek-

nologi; samt nye film og nye medier. 

Fashion Accelerator har til formål at styrke 40 modevirksomheders internationalise-
ring gennem mentorforløb, kompetenceudvikling og netværk. Fashion Accelerator er et 
samarbejdsprojekt mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Midtjylland og de 
to regioner om en fælles satsning på vækstlaget i modebranchen, ligesom TEKO indgår i 
projektets gennemførelse. Der er indgået fælles resultatkontrakt med Væksthus Ho-
vedstadsregionen om initiativets gennemførelse i perioden maj 2008 til november 2010.

Center for sikkerhedsindustrien i Danmark - CenSec har fået tilsagn om national og 
regional medfinansiering til videreudvikling af CenSec til en internationalt orienteret 
vækstklynge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. Klyngens kompetencer skal 
udvikles og udnyttes optimalt til at skabe vækst, adgang til internationale markeder, 
flere videntunge arbejdspladser samt spredning af teknologi og viden til andre erhverv. 
Resultatkontrakt vedrørende CenSec – Center for sikkerhedsindustrien - er under udar-
bejdelse. 

Vurdering
KLYNGEmidt gennemføres generelt som planlagt bortset fra forsinket start på net-
værksprogrammet. De første virksomheder er screenet af såkaldte netværksmæglere, 
der forud har gennemført målrettet kompetenceudvikling. Den bredt sammensatte 
kreds af netværksmæglere sikrer en god adgang for virksomhederne, uanset om der er 
tale om netværksmæglere fra erhvervsfremmemiljøet, brancheorganisationer eller fra 
private. 
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Vækstforum har sat fokus på at skabe fornyelse og vækst inden for turisme og oplevel-
sesøkonomien via gennemførelsen af en række konkrete projekter.  

Der er etableret en regional turismeorganisation, og dermed skabt en samarbejdsplat-
form, der skal sikre udvikling og vækst i turisterhvervet gennem en bred anvendelse af 
oplevelser. 

Med udgangspunkt i oplevelseselementet er der skabt en række nye forretningsmu-
ligheder, viden, netværk og kreativt samspil mellem kultur og erhverv. Initiativer skal 
gøre virksomhederne og de øvrige aktører i stand til at udvikle nye oplevelsesøkono-
miske produkter og ydelser, og dermed bidrage til at skabe merværdi – og dermed øge 
deres vækst og konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

De igangsatte projekter er med til at understøtte ønsket om at skabe fornyelse og vækst 
i turisterhvervet samt medvirke til udvikle oplevelseserhvervene i regionen.

Oplevelsesøkonomi i hovedoverskrifter

Midtjysk Turisme •	
Internationale oplevelsesfyrtårne •	
Regionale oplevelsesprojekter•	
Film og nye medier•	

Oplevelsesøkonomi
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Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt til opfølgning: 
Fonden MIdtjysk Turisme•	

Fonden Midtjysk Turisme er etableret med det formål at løse en række regionale stra-
tegiske udviklings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, 
turistforeninger, destinationer, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale 
og tværregionale niveau.

Resultatkontrakt 2009 tager udgangspunkt i udviklingen af turismefaglige indsatser, der 
ligger i forlængelse af Vækstforums erhvervspolitiske rationaler for turismeområdet. 
Kontrakten er koncentreret omkring udviklingen af fire hovedområder i tilknytning til 
Vækstforums handlingsplan: Kompetenceudvikling, Kvalitetsudvikling, Organisationsud-
vikling og Videnplatform.

Vurdering
Der gennemføres projekter og aktiviteter under de fire hovedområder, således at de 
opstillede resultatkrav for udgangen af 2009 forventes nået. Med hensyn til organisa-
tionsudvikling konstateres der en træghed i samarbejdet mellem turistdestinationerne i 
forhold til et øget samarbejde.

Internationale oplevelsesfyrtårne

Formålet med udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne er, at understøtte regio-
nens internationale vækst- og tiltrækningspotentiale, samt at tilbyde regionens borgere 
noget nyt og unikt, der gør regionen interessant beskæftigelsesmæssigt og som bosæt-
nings- og leveområde.

Der er indgået resultatkontrakt som opfølgning på arbejdet med de internationale 
oplevelsesfyrtårne for projekterne:

Planet Randers•	
Hedens Colosseum•	
ElementZ•	

Da disse projekter skal afrapportere deres aktiviteter pr 30. november 2009, er det valgt 
at undlade opfølgning på resultatkontrakten pr. 1. september. 

Regionale oplevelsesprojekter

Formålet med de regionale oplevelsesprojekter er at styrke Region Midtjylland som 
oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. 
megasatsningsområderne.

Der er indgået resultatkontrakt på følgende projekter:
Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland•	  
Sund turisme – forretningsmuligheder for turismen i den sunde region Midtjylland•	
Ny IT i turismen–digitalisering af turistinformation og formidling til regionens gæster•	
Erhvervsturisme – et nyt forretningskoncept med internationalt fokus på energi og •	
miljø i Region Midtjylland
100 nye sunde oplevelsestilbud•	
Nørre Vosborg et kulturelt kraftcente•	 r
Oplevelsesøkonomi i nationalparken – fra teori til praksis•	
Nye veje til vækst – oplevelsesbaseret forretningsudvikling•	
Thyborøn Kystpark•	
Århus 2017 – Europæisk Kulturhovedsta•	 d
Tiden er afgørende – den teknologiske rejse 1847-1900•	
Dialog 09•	

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 4

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/oplevelses%c3%b8konomi?
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/MT%20Procesmidler%202009.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/S�sonforl�ngelse.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Sund%20Turisme.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Ny%20IT%20i%20turismen.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Erhvervsturisme.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Erhvervsturisme.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/100%20nye%20sunde%20oplevelsestilbud.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Opf�lgning_noerre_vosborg010909%20_2_.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/oplevelsesoekonomi_nationalparken.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/status%20p�%20Nye%20veje%20til%20v�kst.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Kystcenter%20Thybor�n.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/�rhus%202017%20Europ�isk%20Kulturhovedstad%200909.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Tiden%20er%20afg�rende.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2009/Oplevelses�konomi/Dialog09.pdf


30

Projektet AudioDramaBizz afventer slutrapport. Projektet Pengemuseet er pt. udskudt.
Der er desuden følgende projekter, som ikke er så langt, at der pt. kan laves opfølgning 
eller at resultatkontrakter er på vej mod underskrivning:

Hærvejen•	
Netværk Limfjorden•	

Vurdering
Overordnet vurderes det, at de enkelte projekter gennemføres som planlagt. Der er i 
flere af projekterne mindre afvigelser i forhold til de opstillede krav i resultatkontrakten, 
som væsentligst skyldes tidsmæssige afvigelser.

Film og nye medier

Med udgangspunkt i det tværregionale projektet ”Film og nye medier – Teknologi og 
kreativitet skaber ny vækst” er der udarbejdet en strategi for ”Cross Media” (film, anima-
tion, spiludvikling og IT) udviklingsprojektet, hvor der pt. arbejdes på at etablere et Cross 
Media sekretariat, som skal varetage de konkrete projektaktiviteter. 

Andre områder

Turisme

Der er igangsat en analyse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, som skal 
indgå som grundlag for en langsigtet vækstplan for turismen i regionen. Analysen skal 
give viden og anbefalinger til, hvordan den turismemæssige omsætning i Region Midtjyl-
land øges for at bidrage til at indfri de nationale mål for vækst, som blandt andet indgår i 
den nationale strategi ”Vores rejse – den fælles strategi for dansk turisme mod 2015”.

Nationalparker

Projektet “VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar 
økonomisk utvikling” er i maj 2009 blevet godkendt af EU’s Interreg IVA program for 
grænseoverskridende samarbejde omkring Kattegat-Skagerrak.

Projektet har fokus på at skabe og understøtte erhvervsudvikling i de fem deltagende 
områder i projektet, herunder nationalparkerne Mols Bjerge og Skjern Å.

Turismeudvikling og oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

Indsatsen er under konkretisering i form af et tværgående initiativ på tværs af de 
regionale indsatsområder, hvor der forventes igangsat et forprojekt, som inddrager 
Vækstforums parter. Det er initiativets formål at understøtte midtjyske virksomheders 
vækstpotentiale gennem opbygning af nye oplevelsesøkonomiske metoder, værktøjer, 
og strategiske netværk, der åbner op for kreativt samspil og innovation. 

Videnplatform

Videnopbygning sker løbende hos Midtjysk Turisme og Region Midtjylland blandt andet 
på basis af analyser, jf. analyse om turismens vækstpotentiale.
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Landdistriktsudvikling

Formålet med indsatsen er at fremme bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne 
og dermed bidrage til at skabe en stærk balanceret udvikling i regionen. Der er fokus på 
at udnytte de styrkepositioner, der er i de enkelte områder som f.eks. udvikling i turisme-, 
fødevare-, produktions- og serviceerhverv, udvikling af bosætning mv. Og indsatsen 
koncentreres på centrale områder for at skabe en ny fremtid for landsbyerne og land-
distrikterne. Det er f.eks. indsats for at skabe flere arbejdspladser, sanering og fornyelse 
i landsbyer og på landet, samarbejder mellem landsbyer om nye modeller for offentlig og 
privat service m.v.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samarbejdet med kommunerne, LAG-erne, foreninger, erhvervslivet m.fl. om indsatsen 
er i god udvikling. Der er stigende interesse fra aktørerne på problemerne i landdistrik-
terne og udvikling af indsatsen for at skabe fornyelse og udvikling. F.eks. har projekterne 
om Fremtidens landsbyer stor interesse, både i de 10 områder, der konkret har fær-
digudviklet projekter og fra andre områder, der gerne vil følge resultaterne og udvikle 
deres egen skræddersyede indsats. Også indsatsen for erhvervsudvikling målrettet 
landdistrikternes vilkår og muligheder har stor interesse.  

Landdistriktudvikling i hovedoverskrifter

Landsbyfornyelse•	
Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv•	
Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter•	
Fremtidens landsby•	
Samarbejde med Lokale Aktionsgrupper, kommunerne m.fl. •	
Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i yderområder•	
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Landsbyfornyelse

Resultatkontrakt til opfølgning
Faster Andelsmejeri•	 .

Der er lavet opfølgning på resultatkontrakten for projekt Faster Andelsmejeri, som er 
indgået i april 2009. Projektet følger tidsplanen. Projekteringen er afsluttet, og hoveden-
treprisen med istandsættelse, ombygning mv. til erhverv, service, kultur- og fritidsakti-
viteter mv. er igangsat.

Resultatkontrakten for projekt Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup er ind-
gået i august 2009, og projektet er igangsat, men på grund af den korte tid siden igang-
sætningen gennemføres første kontraktopfølgning i marts 2010. 

Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og 
erhverv

Resultatkontrakt til opfølgning
”Slip fantasien løs”… Lev dine kreative drømme ud•	 .

Der er lavet opfølgning på resultatkontrakten for projekt ”Slip fantasien løs”… Lev dine 
kreative drømme ud, som er indgået i april 2009. Projektet følger tidsplanen. 

Resultatkontrakten for projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser er indgået i august 
2009, og projektet er igangsat, men på grund af den korte tid siden igangsætningen gen-
nemføres første kontraktopfølgning i marts 2010. 

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Indsatsen er under konkretisering i samarbejde med kommunerne, erhvervsservice-cen-
trene m.fl. Der forventes en resultatkontrakt og start for initiativet primo 2010.

Andre områder

Samarbejde med Lokale Aktionsgrupper (LAG), kommunerne m.fl.

På jævnlige møder og i løbende kontakt med LAG formændene og koordinatorerne 
drøftes udvikling af indsatsen, fremdriften i projekterne m.v. Der er ikke resultatkon-
trakter i denne del af indsatsen.

Fremtidens landsby

Der er gennemført en prækvalificeringsrunde, hvor der indkom 22 projektforslag. 10 
projekter er udvalgt til færdiggørelse. Resultatkontrakter indgås primo 2010.
Region Midtjyllands landsbypris 2009 uddeles primo 2010.

Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i yderområder

Indsatsen er under konkretisering i samarbejde med kommunerne, erhvervsaktører m.fl.  
Resultatkontrakter og igangsætning primo 2010.
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Det er et mål for Vækstforum, at de virksomheder, der har et behov, kan få hjælp til 
forskellige elementer af deres internationalisering. Vækstforums indsatser skal være 
virksomhedsrettede og tage udgangspunkt i at hjælpe midtjyske virksomheder med at 
imødekomme vilkårene på udenlandske markeder.

 Indsatsen skal også sikre, at der skabes opmærksomhed om de globale og internatio-
nale betingelser, som påvirker udviklingen i Region Midtjylland. 

Det skal endvidere synliggøre Vækstforum som en seriøs samarbejdspartner, når det 
gælder udfoldelse af virksomhedernes globale potentiale. 

Region Midtjylland skal være en international vækstregion, hvor globale muligheder 
udnyttes og risici mindskes til gavn for borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og øvrige offentlige interessenter. 

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Det kan konstateres, at samtlige initiativer under indsatsområdet Internationalisering 
afvikles planmæssigt.

Internationalisering i hovedoverskrifter

EU-kontoret•	
Vestdansk Investeringsfremme•	
Dansk Eksportråd•	
Europe Enterprise Network•	

Internationalisering
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Region MIdtjyllands EU-kontor

Midtjyllands EU-kontor arbejder fortsat i henhold til sin strategi – ”2010-plan” - og hand-
lingsplan for 2009, som Vækstforum har fået forelagt. 

Et vigtigt indsatsområde for 2009 er projektet iFacilitator Central Denmark, som går ud 
på at få flere midtjyske virksomheder med i EU’s forsknings- og udviklingsprogrammer, 
hvor Danmark generelt er dårligt repræsenteret. Programmerne giver støtte (op til 75%) 
til virksomheders brug af forskningsbaseret viden som grundlag for innovation. Det er 
målsætningen, at 12-15 midtjyske virksomheder skal gennemføre EU-projekter med en 
samlet støtte på 30 mio. kr. iFacilitator Central Denmark er nu halvvejs og løber indtil 
marts 2010, men allerede nu er ni midtjyske EU-projekter ved at blive skubbet i gang. 
Hertil kommer, at iFacilitator har været anledning til igangsætning af seks rent danske 
projekter.

På projektområdet har kontoret tillige i år indtil nu været medvirkende til at få tre EU-
projekter godkendt i EU. Det drejer sig om skoleprojekter i henholdsvis Odder og Sil-
keborg og et projekt for en privat virksomhed. Kontorets ”støtteregnskab” siden etab-
leringen i 2007 viser nu følgende:

Samlet projektsum: 70,7 mio. kr.•	
Samlet EU-støtte: 52,7 mio. kr.•	
Samlet EU-støtte direkte til Midtjylland: 35,2 mio. kr.•	

I samarbejde med Danmarks ambassade i Belgien, de øvrige danske regionskontorer i 
Bruxelles, KL’s og Danske Regioners kontorer i Bruxelles og DI deltog kontoret i ”Green 
Week” i Bruxelles i juni. Green Week er samlingssted for 3-4.000 forskere, virksomheder, 
NGO og offentlige og private beslutningstagere på klima- og energiområdet. Kontorets 
stand satte fokus på lokale og regionale danske klima- og energiløsninger, herunder 
vindteknologi. Standen blev bl.a. besøgt af EU’s miljøkommissær og af kommissionsfor-
mand Barroso. Et tilsvarende arrangement gennemføres under ”Open Days” i Bruxelles 
til oktober.

Kontoret har i 2009 fortsat det intensive arbejde med at søge at opnå finansiering til 
etablering af tunnelen under Marselis Boulevard i Århus. Kontoret har haft snævre kon-
takter med Europa-Kommissionen, medlemmer af Europa-Parlamentet og det danske 
Transportministerie. Århus Kommune indsendte i juli sammen med Göteborg og Riga en 
ansøgning til EU’s Motorways of the Sea-program. 

I 2009 har kontoret endvidere arbejdet med netværksdannelse og international op-
kvalificering af nøglepersoner i Midtjylland. Det har således gennemført eller planlæg-
ger seminarer/workshops for internationale medarbejdere i kommuner og region, i 
uddannelsesin-stitutioner og i kulturinstitutioner. Desuden har kontoret involveret alle 
erhvervsråd i regionen i det virksomhedsrettede projekt iFacilitator.

I den resterende del af 2009 sætter kontoret fokus på at igangsætte et antal EU-projek-
ter på skoleområdet, som kan bidrage til målsætningen om at flere unge skal have en 
kompetencegivende uddannelse. Kontoret samarbejder med VIA University College, er-
hvervsskoler og kommunale skoleforvaltninger om dette. Kontoret vil endvidere igang-
sætte en forundersøgelse af mulighederne for med EU-tilskud at etablere en skibsrute 
fra det sydlige Norge, langs den jyske vestkyst til de store Nordsøhavne i Tyskland/Hol-
land/Belgien.

Vurdering: 
Det vurderes, at EU-kontorets arbejde forløber som planlagt.
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Vestdansk Investeringsfremme

Region Midtjylland er sammen med Region Syddanmark og Region Nordjylland gået ind 
i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der i samarbejde med Invest in Denmark 
under Udenrigsministeriet arbejder på at få flere udenlandske investeringer til Vestdan-
mark. 

Hvor der i 2005 (før samarbejdet under foreningen blev indledt) var tale om et investe-
ringsmønster, hvor 80% af de udenlandske investeringer, som Invest in Denmark tiltrak, 
landede i hovedstadsregionen og kun 20% i de andre danske regioner, har fordelingen 
siden udlignet sig, og godt 50% af de tiltrukne udenlandske investeringer lander nu i 
vestdanske regioner. I 2008 var foreningens medarbejdere med til at skabe eller fast-
holde 203 arbejdspladser i Region Midtjylland. 

Samtidig udgør samarbejdet inden for rammerne af foreningen en central del af im-
plementeringen af partnerskabsaftalen mellem Regeringen og de regionale vækstfora. 
Af tillægsaftalerne til partnerskabsaftalen fremgår således, at parterne er enige om 
at fortsætte samarbejdet efter 2009. Regionsrådet har derfor på sit møde i september 
2009 besluttet at videreføre sit engagement i foreningen i perioden 2010-2012.

Vurdering
Det vurderes, at arbejdet med vestdansk investeringsfremme forløber som planlagt.

Danmarks Eksportråd

Der er iværksat følgende resultatkontrakt:
•	 Mere Internationalisering (Danmarks Eksportråd).

Projektet påbegyndtes 1. august 2008 med indstationering af en internationaliserings-
rådgiver fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland. Nærværende statusrap-
port omfatter perioden 1. marts til 31. august 2009.

Af statusrapporten fremgår det, at resultatkravene med hensyn til aktiviteter fortsat 
bliver opfyldt i særdeles tilfredsstillende grad. Der har f.eks. i perioden været afholdt 93 
møder med virksomheder i Region Midtjylland, og det skønnes, at der for 2/3 vedkom-
mende efterfølgende gennem internationaliseringsrådgiverens henvisninger har været 
tale om konkret eksportfremme, enten i form af deltagelse i programmet Eksportstart 
eller ved benyttelse mod betaling af Eksportrådets udenlandske repræsentationer. Der 
er endvidere igangsat anvendelse af andre regionale programmer, som Væksthuset 
er operatør på, f.eks. VÆKSTmidt programmet, i kombination med ydelser og tilbud af 
Eksportrådet. 

Det skønnes, at der blandt midtjyske virksomheder generelt er blevet skabt en øget in-
teresse for at benytte Danmarks Eksportråds tilbud. Der har således i perioden været af-
holdt tre arrangementer med Eksportrådet med god tilslutning blandt virksomhederne. 
Det drejer sig om konferencen ”Eksport i vanskelige tider”, arrangementet ”Innovation 
fra hele verden” med innovationscentrene i Silicon Valley, Shanghai og München samt en 
workshop om CO2 kvotehandel. Der har også været presse- og TV indslag om projektet.

Vurdering
Det vurderes, at projektet forløber planmæssigt.
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Europe Enterprise Network 

Der er iværksat følgende resultatkontrakt:
•	 Europe Enterprise Network.

Enterprise Europe Network (EEN) er etableret af Europa Kommissionen og består af 
samlet 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte konsortier i 40 lande. EEN er Europa 
Kommissionens officielle netværk til information og rådgivning af virksomheder om det 
indre marked, internationalisering, innovation, teknologi og forskning.

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg 
og Agro Business Park i Foulum står for aktiviteterne i Region Midtjylland i forbindelse 
med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Agro Business Park er fra 1. 
maj 2009 udnævnt til projektleder for EEN Danmark. 

EEN-netværket har i den første del af den tre-årige kontraktperiode koncentreret sig om 
markedsføring af netværket over for SMV-målgruppen, hvilket har resulteret i mange ar-
rangementer, workshops og foredrag, hvor specielt Herningkontoret har været særdeles 
aktivt EEN-kontorerne i Midtjylland ligger i toppen inden for Danmark inden for stort set 
alle dele af programmet – innovation, internationalisering, adgang til FP7 programmet, 
bl.a. antal virksomheder tilmeldt diverse matchningsservicer, antal kontakter formidlet, 
antal deltagere i matchmaking og erhvervsrejser osv. Største del af informationsformi-
dling i Danmark er foretaget af de tre midtjyske kontorer, via bl.a. Viborgs Internationa-
liserings nyhedsbrev, og de efterhånden fire månedlige Tech Match udgaver udarbejdet 
af Agro Business Park. 

I anden periode fra 1. juli 2009 indtil 31. december 2010 reduceres indsatsen fra in-
formationsarrangementer til fordel for direkte virksomhedsmatchning, og der satses på 
flere konkrete tiltag til at hjælpe enkelte virksomheder til at finde internationalt samar-
bejde. Bl.a. kan nævnes, at rekrutteringen til matchmaking-arrangementet i forbindelse 
med Agromek er begyndt. Det bliver årets største af slagsen inden for bioenergi og land-
brug. Andre kommende aktiviteter er virksomhedsrejse til CeBIT Hannover i samarbejde 
med IT Forum Midtjylland samt tiltag tiltænkt megasatsningen for fødevarer. 

Vurdering
Det vurderes, at projektet forløber tilfredsstillende.
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