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1-01-76-16-08 

1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 27. oktober 2009

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender referat af mødet den 27. oktober 2009. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Bilag 

• Referat fra Vækstforums møde 27. oktober 2009 

  

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/v%c3%a6kstforums+m%c3%b8der
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1-31-76-3-09 

2. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer samt ændring på reservationer 
af EU-midler

Resumé 

Punktet er et beslutningspunkt i forhold til ændring på reservationer af midler fra EU's 
Regionalfond til regionale erhvervsfremmemidler, og et orienteringspunkt i forhold til 
status for den økonomi, som er til rådighed inden mødet, hvis alle indstillinger følges. 
  
Vækstforum besluttede på mødet den 31. august 2009, at administrationen skulle gen-
nemgå de reservationer, som indeholder EU Mål 2, Regionalfondsmidler, for derigennem 
at sikre et bredere juridisk grundlag for fremtidige erhvervsfremmeinitiativer.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres i alt 51.430.000 kr. 
som følge af de ønskede ændringer (se bilag 1). 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges i alt 5.000.000 kr. til pro-
jekt IT som innovativ drivkraft (se bilag 1). 
 

at Vækstforum tager orienteringen vedrørende økonomi til orientering. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum understregede betydningen af en løbende 
opfølgning i forhold til de enkelte projekters opstillede milepæle og effektmål. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på mødet den 31. august 2009, at administrationen skulle gen-
nemgå de reservationer, som indeholder EU Mål 2 midler. Dette arbejde var begrundet i, 
at EU Mål 2, Regionalfond stort set var disponerede for hele perioden 2007-2013. For at 
sikre kommende initiativers lovgivningsmæssige hjemmel, som følge af brugen af EU Mål 
2 midler, har administrationen vurderet, at der blandt følgende projekter kunne foreta-
ges en ændring fra EU Mål 2 midler til regionale erhvervsfremme midler.  
  
- Megasatsning Energi & Miljø 
- Megasatsning Fødevarer 
- IT som innovativ drivkraft 
- Landdistriktsudvikling - Partnerskaber i landdistriktsudvikling 
  
Af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme er der inden mødet 119,6 mio. til rå-
dighed for perioden 2009-2013. 
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EU mål 2 midlerne er delt op i Regionalfonden og Socialfonden, hvor budgetrammen for 
hvert år udgør 36 mio. kr. Inden indeværende møde er der 57,4mio. kr. og 136,6 mio. 
kr til disposition til hhv. Regionalfonden og Socialfonden for perioden 2009-2013.  
  
Tabel 1. Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland 
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Budgetramme:      
Region Midtjylland 115.000 114.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 729.300 
EU - mål 2 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 504.000 
- Regionalfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
- Socialfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000 
Til rådighed 187.000 186.300 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.233.300 
Bevillinger:     
Region Midtjylland 21.467 83.604 119.763 108.537 58.791 34.383 8.991 435.535 
EU - mål 2 407 22.868 123.976 73.069 38.276 10.392 0 268.988 
- Regionalfond 307 17.780 48.935 43.996 32.145 10.392 0 153.555 
- Socialfond 100 5.088 75.041 29.073 6.131 0 0 115.433 
Bevillinger i alt  21.874 106.472 243.739 181.606 97.067 44.775 8.991 704.523 
Reservationer:     
Region Midtjylland - - 24.378 73.209 56.859 23.606 -3.900 174.152 
EU - mål 2 - - 10.980 13.352 13.515 3.171 0 41.018 
- Regionalfond - - 10.980 13.352 13.515 3.171 0 41.018 
- Socialfond - - 0 0 0 0 0 0 
Reservationer i alt - - 35.358 86.561 70.374 26.777 -3.900 215.170 
Rest:     
Region Midtjylland 93.533 30.697 -44.141 -81.746 -15.650 42.011 94.909 119.613 
EU - mål 2 71.593 49.132 -62.956 -14.421 20.209 58.437 72.000 193.994 
- Regionalfond 35.693 18.220 -23.915 -21.348 -9.660 22.437 36.000 57.427 
- Socialfond 35.900 30.912 -39.041 6.927 29.869 36.000 36.000 136.567 
Rådighedsbeløb i alt 165.126 79.829 -107.097 -96.167 4.559 100.448 166.909 313.607 

Rest incl. overførte bevillingsrammer fra 2007 og 2008 til 2009
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 
Rest:     
Region Midtjylland - - 80.089 -81.746 -15.650 42.011 94.909 119.613 
EU - mål 2 - - 57.769 -14.421 20.209 58.437 72.000 193.994 
- Regionalfond - - 29.998 -21.348 -9.660 22.437 36.000 57.427 
- Socialfond - - 27.771 6.927 29.869 36.000 36.000 136.567 
Rådighedsbeløb i alt  137.858 -96.167 4.559 100.448 166.909 313.607 

   
I alt bevilges der for 95,2 mio. kr. af regionens midler til erhvervsfremme på mødet den 
16. december, hvoraf 88,3 mio. kr. bevilges fra tidligere reservationer og 6,9 mio. kr. 
bevilges direkte.  
  
Af EU's mål 2 midler bevilges der 14,6 mio. kr., hvoraf de alle tages fra tidligere reserva-
tioner.  
  
Efter mødet vil der være 112,7 mio. kr. til rådighed af de regionale erhvervsfremme 
midler for perioden 2009-2013. 
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Tabel 2. Budgetramme og rådighedsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland 
Efter mødet d. 16. december 2009               
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Budgetramme:  
Region Midtjylland 115.000 114.300 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 729.300
EU - mål 2 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 504.000
- Regionalfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000
- Socialfond 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 252.000
Til rådighed 187.000 186.300 172.000 172.000 172.000 172.000 172.000 1.233.300
Bevillinger: 
Region Midtjylland 21.467 83.604 119.763 143.879 89.664 63.353 8.991 530.720
EU - mål 2 407 22.868 123.976 76.079 44.176 16.082 0 283.588
- Regionalfond 307 17.780 48.935 47.006 38.045 16.082 0 168.155
- Socialfond 100 5.088 75.041 29.073 6.131 0 0 115.433
Bevillinger i alt  21.874 106.472 243.739 219.958 133.840 79.435 8.991 814.308
Reservationer: 
Region Midtjylland - - 24.378 42.145 27.736 -4.489 -3.900 85.870
EU - mål 2 - - 10.980 10.342 7.615 -2.519 0 26.418
- Regionalfond - - 10.980 10.342 7.615 -2.519 0 26.418
- Socialfond - - 0 0 0 0 0 0
Reservationer i alt - - 35.358 52.487 35.351 -7.008 -3.900 112.288
Rest: 
Region Midtjylland 93.533 30.697 -44.141 -86.024 -17.400 41.136 94.909 112.710
EU - mål 2 71.593 49.132 -62.956 -14.421 20.209 58.437 72.000 193.994
- Regionalfond 35.693 18.220 -23.915 -21.348 -9.660 22.437 36.000 57.427
- Socialfond 35.900 30.912 -39.041 6.927 29.869 36.000 36.000 136.567
Rådighedsbeløb i alt 165.126 79.829 -107.097 -100.445 2.809 99.573 166.909 306.704
  
Rest incl. overførte bevillingsrammer fra 2007 og 2008 til 2009
1000 kr. / år 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Rest: 
Region Midtjylland - - 80.089 -86.024 -17.400 41.136 94.909 112.710
EU - mål 2 - - 57.769 -14.421 20.209 58.437 72.000 193.994
- Regionalfond - - 29.998 -21.348 -9.660 22.437 36.000 57.427
- Socialfond - - 27.771 6.927 29.869 36.000 36.000 136.567
Rådighedsbeløb i alt 137.858 -100.445 2.809 99.573 166.909 306.704

Bilag 

• Bilag 1 Ændringer af EU midler 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_2_Bilag_1.PDF
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1-15-2-76-9-08 

3. Omfordeling af midler til internationalt samarbejde i 2010

Resumé 

Som led i Region Midtjyllands internationale samarbejde har der i 2007 - 2009 været 
samarbejde med DAROBI-Center i Brasov, Rumænien, gennem en resultatkontrakt med 
Nupark i Holstebro. Kontoret er nu lukket og det anvendte beløb på 450.000 kr. om året 
foreslås i stedet anvendt til styrkelse af samarbejdet i Ungarn og Kina i 2010. Vækstfo-
rum og Regionsrådet skal i 2010 tage stilling til en revision af Region Midtjyllands inter-
nationale strategi og den fremtidige økonomi for det internationale samarbejde. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at 450.000 kr. af de bevilgede midler til 
internationalt samarbejde med Brasov, Rumænien i 2010 anvendes til at styrke 
samarbejdet i Ungarn med 350.000 kr. og samarbejdet i Kina med 100.000 kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum og Regionsrådet vedtog hhv. 15. december 2006 og 10. januar 2007 at be-
vilge 2,4 mio. kr. til internationale samarbejder. Denne bevilling løber til udgangen af 
2010.  
  
Som en del af bevillingen har Region Midtjylland i 2007 til 2009 ydet et tilskud på 
450.000 kr. til DAROBI-Centret i Brasov, Rumænien, gennem en resultatkontrakt med 
Nupark i Holstebro. Nupark har besluttet at lukke kontoret i Brasov og håndtere det ru-
mænske samarbejde fra Holstebro, så grundlaget for resultatkontrakten falder hermed 
bort.  
  
Globaliseringsudvalget har i sin betænkning til Regionsrådet anbefalet, at der ikke laves 
samarbejdsaftale med Brasov, Rumænien og dette sættes på dagsordenen i det nye 
Vækstforum og Regionsråd som led i en revision af Region Midtjyllands internationale 
strategi i 2010, hvor også økonomien for det internationale arbejde efter 2010 skal be-
sluttes.  
  
Sekretariatet anmoder derfor om at anvende de 450.000 kr. til andre internationale 
samarbejder i 2010, som følge af stigende aktivitet i Ungarn og Kina. 
  
Aktivitetsniveauet i Ungarn er stigende bl.a. på grund af et større energioptimeringspro-
jekt, som lægger pres på vores samarbejdspartner i Ungarn, Development of New Busi-
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ness Opportunities (DBO) - se vedlagte notat. Derfor foreslås 350.000 kr. anvendt til at 
styrke resultatkontrakten med DBO i 2010 (resultatkontrakt vedlagt). 
  
Samtidig er aktivitetsniveauet i samarbejdet med Shanghai stigende, hvilket lægger øget 
pres på vores repræsentationskontor i byen, så det foreslås, at der anvendes 100.000 
kr. til at styrke kontorets indsats i forbindelse med bl.a. EXPO 2010 i Shanghai samt en 
lønregulering til kontorets danske leder, da der ikke er sket lønregulering siden 2006.  

Bilag 

• Notat om Ungarn 2010 
• Resultatkontrakt DBO 2010 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_3_Bilag_2.pdf
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1-30-76-36-08 

4. Status på Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder

Resumé 

Regionsrådet kan efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af 
regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter iværksættes i regi af selvstændige juridiske 
enheder med hvem Regionsrådet indgår resultatkontrakter. Der foretages halvårligt op-
følgning på resultatkontrakterne pr. 1. marts og 1. september. Status pr. 1. september 
2009 er sammenfattet i en aktivitets- og en økonomiopfølgning disponeret i overens-
stemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder. Det overordnede 
indtryk er, at de regionale erhvervsfremmeaktiviteter afvikles planmæssigt med mindre 
afvigelser, for hvilke operatørerne har redegjort.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
I henhold til Lov om Erhvervsfremme kan Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum 
medfinansiere aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling. Disse aktiviteter skal 
iværksættes i regi af selvstændige juridiske enheder, med hvem Regionsrådet indgår 
kontrakter, herunder resultatkontrakter. 
  
På sit møde den 13. september 2007 godkendte Vækstforum en skabelon for de resul-
tatkontrakter, der anvendes til styring af regionale erhvervsfremmeaktiviteter i Region 
Midtjylland. Resultatkontrakterne specificerer, hvilke mål og resultatkrav der skal opfyl-
des inden for en given periode og givne budgetmæssige rammer. Resultatkontrakterne 
angiver endvidere, hvordan og hvornår der følges op på mål og resultatkrav. Hovedreg-
len er, at der foretages halvårlig opfølgning pr. 1. marts og 1. september.   
  
Opfølgningen på mål og resultatkrav foretages af de operatører, med hvem resultatkon-
trakterne er indgået. De afrapporterer status til administrationen, der sammenfatter af-
rapporteringerne i vedhæftede statusrapport: 

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

Operatørernes opfølgning på mål og resultatkrav kan læses på Vækstforums hjemme-
side, ligesom der er links til opfølgningerne i den elektroniske version af statusopfølgnin-
gen. Links er kursiveret og understreget. 
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Aktivitetsopfølgningen ledsages - i henhold til Vækstforums beslutning af 26. januar 
2009 - af en økonomiopfølgning, der fremgår af vedhæftede statusrapport: 

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

  
Status 1. september 2009 - Aktivitetsopfølgning 
Statusrapporten "Status 1. september 2009 - Aktivitetsopfølgning vedrørende Vækstfo-
rums handlingsplan og de ni indsatsområder" er struktureret i overensstemmelse med 
Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet hvert indsatsområde omfatter 
indtil flere initiativer, under hvilke der iværksættes en lang række erhvervsfremmepro-
jekter. 
  
De ni indsatsområder og de initiativer, der er omfattet af opfølgningen pr. 1. september 
2009 er følgende: 
1. Megasatsningen Energi og Miljø, herunder initiativerne,  

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

2. Megasatsningen Erhverv-Sundhed, herunder initiativerne   
 - Caretech Innovation (hidtil Center for Pervasive Healthcare 2.0)  
 - MedTec Innovation Centre  
3. Megasatsningen Fødevarer, herunder initiativerne  
 - Projekt konsumfisk, Vækst 2011 - Thyborøn Havn 
 - Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn  
4. Uddannelse og kompetenceudvikling, herunder initiativerne  
 - KOMPETENCEmidt  
 - Mere Uddannelse  
 - Ledelsesudvikling  
 - JOBmidt  
 - Udvidelse af arbejdsstyrken 
5. Innovation og It, herunder initiativerne  
 - IT som innovativ drivkraft  
 - Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede) 
 - Brugerdreven Innovation (BDI) 
 - Den formålsbestemte pulje for Offentlig-Privat Innovation (OPI) 
6. Iværksætteri og virksomhedsudvikling, herunder initiativerne  
 - Iværksætteri i uddannelser  
 - STARTmidt  
 - INVESTORmidt  
 - VÆKSTmidt  
 - KLYNGEmidt  
7. Oplevelsesøkonomi, herunder initiativerne  
 - Midtjysk Turisme  
 - Internationale oplevelsesfyrtårne  
 - Regionale oplevelsesprojekter   
8. Landdistrikter, herunder initiativerne  
 - Landsbyfornyelse  
 - Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv 
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9. Internationalisering, herunder initiativerne  
 - EU-kontoret 
 - Vestdansk Investeringsfremme  
 - Dansk Eksportråd  
 - Europe Enterprise Network  
  
Statusrapporten er baseret på de erhvervsfremmeaktiviteter hvor der er indgået kon-
trakter. Den overordnede vurdering er, at initiativerne under de respektive indsatsområ-
der afvikles planmæssigt. Dog har der i flere tilfælde været tale om tidsmæssige for-
skydninger, der har givet anledning til fristforlængelser. De ændrede konjunkturer og 
den finansielle krise vurderes også at have haft indflydelse på den foreløbige målopfyl-
delse for nogle af erhvervsfremmeaktørernes indsats. Generelt vurderer erhvervsfrem-
meaktørerne imidlertid at kunne opfylde mål og resultatkrav ved kontrakternes ophør.  
  
Tabel 1 Samlet bevillingsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland  
1. oktober 2009 
 Indsatsområderne i 1000 
kr.\ år 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Energi og Miljø 1.800 17.083 46.568 45.550 14.297 5.861 0 131.159
Erhverv og Sundhed 1.500 7.421 19.807 27.189 26.763 2.000 0 84.680
Fødevarer 1.500 2.500 0 0 0 0 0 4.000
Uddannelse og kompeten-
ceudvikling 

7.350 35.463 59.592 78.475 28.118 15.330 510 224.838

Innovation og IT 6.255 24.498 30.715 25.653 15.636 13.300 0 116.057
Iværksætteri og virksom-
hedsudvikling 

2.409 40.071 76.372 74.808 64.764 23.723 0 282.147

Landdistrikter 400 0 13.068 0 0 0 0 13.468
Oplevelsesøkonomi 860 37.029 42.246 18.947 11.807 1.946 0 112.835
Internationalisering 18.105 18.907 22.792 20.810 15.607 14.791 991 112.003
Bevillinger i alt 40.179 182.972 311.160 291.432 176.992 76.951 1.501 1.081.187
Tabellen viser indsatsområdernes samlede økonomi  
  
Tabel 2 Samlet finansieringsoversigt - Vækstforum Region Midtjylland 
1. oktober 2009 
Finansieringskilder i 1000 kr. \ 
år 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Regionale erhvervsfremmemidler 21.467 83.604 108.729 88.130 43.115 19.125 991 365.161 
EU mål 2  407 22.868 73.976 73.506 38.643 8.269 0 217.669 
- Regionalfond 307 17.780 48.935 44.433 32.512 8.269 0 152.236 
- Socialfond 100 5.088 25.041 29.073 6.131 0 0 65.433 
Øvrige EU-midler 1.850 3.308 18.455 26.846 19.443 10.937 300 81.139 
Kommuner 10.527 21.532 32.928 22.715 17.621 13.563 0 118.886 
Stat 3.328 25.812 32.976 31.283 23.457 11.686 210 128.752 
Privat 2.600 25.848 43.909 48.765 34.525 13.183 0 168.830 
Anden finansiering 0 0 187 187 188 188 0 750 
Finansiering i alt 40.179 182.972 311.160 291.432 176.992 76.951 1.501 1.081.187 

Tabellen omfatter den samlede finansiering af de initiativer, Vækstforum og Regionsrå-
det har bevilget pr. 1. oktober 2009   

Bilag 

• Statusrapport aktivitet 1. september 2009 
• Statusrapport økonomi 1. september 2009 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_4_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_4_Bilag_2.pdf
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1-33-87-2-09 

5. Depeche - erhvervsudviklingsstrategi 2010-2020, udkast

Resumé 

Vækstforum ønsker med depechen at overdrage sine erfaringer og anbefalinger i forhold 
til det fremadrettede arbejde med den regionale erhvervsfremmeindsats. Depechen har 
været i høring hos de fire faglige råd, som Vækstforum har etableret og er ligeledes ble-
vet forelagt Forretningsudvalget for Regionsrådet for Region Midtjylland. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender udkast til Depeche - Global konkurrencedygtighed - på 
vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum drøftede på sit møde den 27. oktober 2009 første udkast til Depeche - Glo-
bal konkurrencedygtighed - på vej mod en ny midtjysk erhvervsudviklingsstrategi og 
besluttede 
  

• At sekretariatet skulle udarbejde en sammenfatning af dokumentet, som primært 
indeholder formål og hovedkonklusioner.  

• At der skulle 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), skulle sendes til høring i de fire råd.  

  
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, der tegner sig for den kommende regionale erhvervs-
fremmeindsats, samt en præsentation af en række anbefalinger på baggrund af de resul-
tater, Vækstforum har opnået i perioden 2007-2009.  
  
Sekretariatet har efterfølgende udarbejdet en sammenfatning, som også indeholder en 
række succeshistorier, der illustrerer Vækstforums anbefalinger til det kommende 
vækstforum. 
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Udkastet til Depeche har ligeledes været i høring hos de fire faglige råd, som Vækstfo-
rum har etableret: Rådet for Energi- og Miljøteknologi, It-rådet, Kompetencerådet og 
Fødevarerådet. Alle fire råd har fremsendt høringssvar og disse er søgt indarbejdet i 
størst muligt omfang. 
  
Sammenfatningen angiver således følgende anbefalinger: 
   
Strategisk partnerskab 
Vækstforum besluttede fra starten at lægge et højt ambitionsniveau for det nye partner-
skabs arbejde. Dette indebar at gå foran og udvise strategisk, regionalt lederskab. 
Vækstforum har via partnerskabsaftalerne med regeringen nået gode resultater i form af 
opbygning af fælles operatørsystemer og samarbejdsstrukturer, og opsat fælles målsæt-
ninger for udvikling af vækstrammer, ligesom der er indgået forpligtende samarbejdsaf-
taler og sat fælles mål med en række ministerier og råd, beskæftigelsesregion mv.  
  
Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen om vækst og erhvervsudvikling 
er en væsentlig ramme for realisering af de fælles regionale og nationale målsætninger. 
Vækstforum har iværksat store initiativer, som styrker den regionale samarbejdsstruktur 
og som understøtter partnerskabsaftalens målsætninger om bl.a. øget fokus på kompe-
tenceudvikling. 
 
Illustreret ved KompetenceMidt og Megasatsningen energi og miljø 
  
En fokuseret og målrettet indsats 
Vækstforum har i den indeværende periode anlagt et klart strategisk fokus for sin ind-
sats, 80 % af erhvervsudviklingsmidlerne er således anvendt til strategiske indsatser, 
mens de resterende 20 % er anvendt til formålsbestemte puljer.  
  
Disse har understøttet erhvervsudviklingsstrategien på områder, hvor Vækstforum ikke 
på forhånd havde fastlagt indholdet af de konkrete initiativer og projekter. Partnerskabet 
har prioriteret initiativer ud fra en række principper, der tager udgangspunkt i henholds-
vis effekt, aktivitet, organisation, og ressourcer.  
  
Effektorientering har været et vigtigt princip for Vækstforum. Vækstforum har arbejdet 
med at udvikle en analyse- og effektmodel, som kan understøtte effektvurderingen. Mo-
dellen skal bidrage til at skabe et klart overblik over den forventede sammenhæng mel-
lem de ressourcer, som Vækstforum prioriterer til igangsættelse af aktiviteter, og den 
regionaløkonomiske effekt af disse aktiviteter.  
  
Vækstforum har på baggrund af de strategiske prioriteringer iværksat initiativer inden 
for 9 indsatsområder i form af henholdsvis gode rammebetingelser, megasatsninger og 
tværgående indsatsområder. For at sikre et sammenhængende erhvervsservice system, 
har Vækstforum iværksat en række sammenhængende vækstprogrammer som udbydes 
via Væksthus Midtjylland.  
  
Illustreret ved Væksthus Midtjylland, Megasatsningen Erhverv-Sundhed og initiativer 
vedr. internationalisering.   
 
Regional balance 
En ny erhvervsudviklingsstrategi bør adressere både nationale og globale tendenser og 
udfordringer, men med et regionalt udgangspunkt, som omfatter erhvervsmæssige styr-
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kepositioner, erhvervsstruktur og balance. Evnen til at skabe samspil mellem land og by, 
vækstområder og yderområder, bosætningsområder og erhvervsområder vil være afgø-
rende for, om der kan skabes en sammenhængende region i vækst.  
  
Illustreret ved Markedsplads for højtuddannede.   
 
En langsigtet strategi  
Den første erhvervsudviklingsstrategi har omfattet perioden 2007-2009. Det er vanske-
ligt at nå at implementere en strategi og dokumentere en effekt af igangsatte initiativer 
inden for så kort en tidsramme. En strategi, som omfatter en længere tidsperiode, vil i 
højere grad kunne udfoldes og justeres på baggrund af effekterne af de iværksatte ini-
tiativer.   

Bilag 

• Høringssvar fra Fødevarerådet  
• Høringssvar fra it-rådet 
• Høringssvar Kompetencerådet 
• Høringssvar fra Rådet for Energi og Miljøteknologi 
• Depeche – 2. udkast 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_5_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_5_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_5_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_5_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_5_Bilag_5.pdf
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1-33-76-23-07 

6. Godkendelse af projekter til innovationspuljen under iKraft-projektet (IT som 
innovativ drivkraft)

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007 at igangsætte projektet It som 
innovativ drivkraft (IKraft) i perioden 2008-2012. Heri er indeholdt en Innovationspulje 
hvor der til de første tre år (1 juni 2008-30. maj 2011) er reserveret i alt 6,3 mio. kr. 
Innovationspuljen har til formål at fremme innovativ anvendelse af IT for at skabe vækst 
i det private erhvervsliv. Der er indkommet fire ansøgninger, hvoraf de to indstilles til 
bevilling, efter anbefaling fra IT-rådet, der er Vækstforums ekspertråd. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 540.000 kr. fra Innovati-
onspuljen til Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Århus Universitet 
(Projekt Avanceret 3D Projektion), 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. fra Innova-
tionspuljen til Datalogisk Institut, Aarhus Universitet (Projekt @aGlance). 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Baggrund  
  
Vækstforum besluttede på sit møde den 29. oktober 2007 at igangsætte projektet "It 
som innovativ drivkraft" (IKraft) i perioden 2008-2012. Projektet har som formål at ska-
be vækst og udvikling i Region Midtjylland ved at fremme den innovative anvendelse af 
it. En del af dette projekt er en Innovationspulje, der i de første tre år (1. juni 2008-30. 
maj 2011) råder over 6.300.000 kr. Puljen har til formål at understøtte eksperimenter 
og innovationssamspil, for derigennem at fremme innovativ anvendelse af IT og skabe 
vækst i det private erhvervsliv.  
  
Vækstforum vedtog 26. januar 2009, at IT-rådet skulle fungere som ekspertpanel for 
iKraft, og herunder at give en faglig vurdering af indkomne projektforslag til Innovati-
onspuljen i projekt "It som innovativ drivkraft". 
  
Puljens eksistens annonceres løbende og er derfor offentligt tilgængelig. Der er udarbej-
det en række kriterier, som skal opfyldes for at komme i betragtning til puljen. Ansøg-
ningsprocessen består indledningsvis af, at iKrafts operatør (et konsortium bestående af 
Alexandra Instituttet, IT forum og InnovationLab) foretager en vurdering af ,om projek-
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tet lever op til kriterierne. Herefter foretages en faglig vurdering af IT rådet, inden an-
søgningerne forelægges Vækstforum.  
  
Puljen dækker perioden 1.juni 2008 til 30. maj 2011, men har først været klar fra andet 
halvår 2009. De første fire ansøgninger foreligger nu i denne indstilling, og der har såle-
des ikke være udbetalt noget fra puljen endnu. 
  
Det er et nødvendigt kriterium for udbetaling af støtte, at støtten kun kan udbetales til 
videninstitutioner, offentlige institutioner og offentlige virksomheder, der samtidig for-
pligter sig til at offentliggøre resultaterne af projektarbejdet. 
  
  
1) Projekt Avanceret 3D Projektion.  
  
Formålet med projektet er at udvikle innovative interaktive former for engagerende 
kommunikation og formidling med anvendelse af IT-teknologier, baseret på projektion af 
digitalt materiale på tredimensionelle fysiske strukturer. Denne teknik kan altså gøre det 
muligt at kombinere digital og fysisk fremstilling af f.eks. en arkitekturmodel eller et an-
det objekt. Det erhvervsmæssige potentiale antages at være stort for brugen af denne 
teknologi, da avanceret 3D projektion giver helt nye muligheder for kommunikation, 
formidling og oplevelse. Der vil blive udarbejdet 2-3 demonstrationscases i samarbejde 
med et arkitektbureau. Dels vil disse cases kunne udvikles til en serviceydelse der kan 
hjælpe andre firmaer, og de vil samtidig kunne tjene til inspiration for anvendelse af 
samme metode inden for en lang række andre brancher. I projektet indgår der doku-
mentation af disse cases, som vil blive offentliggjort, og der vil blive afholdt et formid-
lingsseminar, således at andre virksomheder også kan drage nytte af den udviklede tek-
nologi. 
  
Hovedansøger: Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Aarhus Universitet. 
Partner: Arkitektbureauet Kollision Aps.  
Ansøgningsbeløb: 540.000 kr.  
Projektets løbetid: 12 måneder.  
  
Finansieringsplan. 
Videninstitutionens medfinansiering 200.000 kr.
Privat virksomheds medfinansiering 340.000 kr.
Medfinansiering i alt 540.000 kr.
Innovationspuljen 540.000 kr.
I alt 1.080.000 kr.
  
 2) Projekt @aGlance.  
  
Projektets formål er at udnytte og videreudvikle eksisterende IT-løsninger, der i dag an-
vendes på festivaler og ved større begivenheder. Specialudviklede IT-løsninger kan i dag 
anvendes som et nyttigt redskab til at skabe overblik over en stor menneskemængde. 
Samtidig er det en realitet, at denne menneskemængde ofte vil være udstyret med mo-
biltelefoner med internetforbindelse, digitalkameraer, GPS modtagere m.m. Den centrale 
idé i dette projekt er at skabe en platform, der både stiller nye oplevelsesmuligheder til 
rådighed for deltagerne på f.eks. en festival, og samtidig udnytter deltagernes digitale 
isenkram til at give beredskabspersonalet forbedrede muligheder for at overvåge og rea-
gere i tilfælde af nødsituationer. 
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Konkret vil der blive udviklet en prototype af systemet til brug på Skanderborg Festival 
2010. Løsningens indhold vil blive formidlet til offentligheden både før, under og efter 
testen, for at sikre at andre virksomheder også vil kunne anvende den udviklede plat-
form. 
  
Hovedansøger: Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. 
Partnere: Alexandra Instituttet A/S, 43D ApS, Skanderborg Festivalklub, Sydøstjyllands 
Politi, Brand&Redning, Skanderborg. 
Ansøgningsbeløb: 1.000.000 kr. 
Projektets løbetid: 9 måneder. 
  
Finansieringsplan 
Videninstitutioners medfinansiering 380.000 kr.
Virksomheders medfinansiering 620.000 kr.
Medfinansiering i alt 1.000.000 kr.
Innovationspuljen 1.000.000 kr.
I alt 2.000.000 kr.
   
Herudover er der indkommet 2 ansøgninger, som ikke indstilles til bevilling. 
  
3) Projekt Sikkerhedsplaster. 
  
IT rådet vurderer, at erhvervsfremmepotentialet ikke er tilstrækkeligt klart og anbefaler 
således, at Vækstforum ikke indstiller projektet til bevilling. 
  
4) Projekt Bæredygtige Børn. 
  
IT rådet anbefaler, at Vækstforum ikke indstiller dette projekt til bevilling, da det ikke er 
et erhvervsfremmeprojekt, men snarere et oplysningsprojekt i folkesundhedens tjeneste. 

Bilag 

• Ansøgning iKRAFT innovationspuljen 07.09.2009 
• iKRAFT-@aGlance 
• iKRAFT_Kollision_CAVI_final 
• iPuljeskema_Gi' den Gas Palads_30 10 2009 
• Sikkerhedsplastersvar 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_6_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_6_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_6_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_6_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_6_Bilag_5.pdf
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1-30-76-54-08 

7. Ansøgninger til megasatsningen på energi og miljø

Resumé 

På baggrund af prækvalifikation til megasatsningen på energi og miljø er der udvalgt 8 
projekter til forelæggelse for Vækstforum:  
1. Markedsintroduktion af store varmepumper på fjernvarmeværker  
2. Fjernvarmens udviklingscenter 
3. Naturgassens afløser - udvikling af koncept for solvarme, varmepumpe og varmelag-
ring til fjernvarmeforsyning 
4. Naturvidenskabernes Hus - demonstrationsprojekt for visualiseringsværktøj (fase 2)  
5. Energirenovering af feriehuse  
6. Udvikling af Ringkøbing-Skjern-biogasmodellen  
7. Udvikling af regionens kompetencer inden for bølgeenergi  
8. Alger til biogas i Region Midtjylland 
  
I projekterne får en række regionale og danske virksomheder mulighed for at udvikle og 
demonstrere ny teknologi indenfor vedvarende energi og miljø. Aktiviteterne har et sam-
let budget på 68 mio. kr. Projekterne ligger indenfor rammerne af Handlingsplanen for 
Energi- og Miljøteknologi, og projekterne anbefales af Råd for Energi og Miljø. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 11.325.000 
kr. til igangsætning af 8 konkrete projekter under megasatsningen på energi- og 
miljøområdet og at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der 
af EUs Regionalfond bevilges 2,1 mio. kr. til projektet Kompetenceopbygning 
inden for bølgeenergi og at Vækstforum i Region Nordjylland anmodes om at 
bidrage med 300.000 kr. til samme projekt. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt, idet Vækstforum bemærkede at: 

Ansøgningerne fremover skal stilles mere hensigtsmæssigt op med hensyn til, hvordan 
de passer ind i den overordnede satsning, sammenhæng med andre lignende projekter 
og effekt i forhold til innovation/risiko, økonomi og beskæftigelse. 

Sagsfremstilling 

Til megasatsningen på energi og miljø er for årene 2009 - 2012 reserveret i alt 80 mio. 
kr. Heraf er der tidligere bevilget 4,6 mio. kr. til projekter og reserveret 40 mio. kr. til 
'Fremtidens Grønne Energisystem'. Der resterer således 35,4 mio. kr. af bevillingen. På 
baggrund af prækvalifikation til megasatsningen på energi og miljø er der udvalgt 8 pro-
jekter til forelæggelse for Vækstforum. Projektideerne understøtter Vækstforums hand-
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lingsplan for energi og miljø og anbefales af Råd for Energi- og Miljøteknologi. Der fore-
ligger nu ansøgninger (vedlagt) til de 8 projekter. Der er i det følgende givet et kort re-
sumé af ansøgningerne.  
  
1. Markedsintroduktion af store varmepumper på fjernvarmeværker 
Ansøger: Ringkøbing Fjernvarmeværk. 
  
Mål og effekter 

• Demonstration af anvendelse af stor varmepumpe på kraftvarmeanlæg til udnyt-
telse af overskydende elproduktion fra vindmøller.  

• Udvikling af værktøjer til optimering af varmepumpens drift (udnyttelse af elmar-
kedet).  

• Involvering af regionale og andre virksomheder med henblik på erhvervsmæssig 
vækst.  

  
Aktiviteter 
Energinet.dk, som er ansvarlig for den danske transmission af elektricitet, vurderer, at 
det er nødvendigt at udvikle nye teknologier til at udnytte den i fremtiden meget bety-
dende danske produktion af el fra vindmøller. Energinet.dk peger på store varmepumper 
i kraftvarmeanlæg som en løsning, der dels kan sikre en god udnyttelse af overskydende 
elproduktion, dels sikre at op mod 15 % af den danske fjernvarmeforsyning fremover 
leveres af varmepumper/vindkraft (hvorved en tilsvarende mængde fossile brændsler 
fortrænges).  
  
I projektet udvikles og afprøve en stor varmepumpe bygget af en mindre midtjysk var-
mepumpeproducent. Pumpen testes under realistiske driftsforhold, og det analyseres 
hvorledes pumpen kan indgå i samspil med fjernvarmeværkets øvrige anlæg (solvarme, 
turbiner, kedler, varmelagring). Samtidig udvikles i projektet hjælpeværktøjer (pro-
grammel), der skal sikre at varmepumpen kan bydes optimalt ind i elmarkedet for der-
igennem at forbedre varmeværkets selskabsøkonomi. 
  
Regionale virksomheder involveres i projektet med hensyn til udvikling og demonstration 
af varmepumpen og det samlede driftskoncept for kraftvarmeanlægget. Ringkøbing 
Fjernvarme er vært for demonstrationsprojektet og står for størstedelen af egenfinansie-
ringen. Projektets resultater og viden formidles af Teknologisk Institut, Århus. 
  
2. Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter 
Ansøger: Fjernvarmens Udviklingscenter. 
  
Mål og effekter 

• Etablering af et landsdækkende center med lokalisering i Århus, der bliver driv-
kraften bag udvikling af ny teknologi til fjernvarmesektoren og udvikling af aktivi-
teter og projekter, der kan tiltrække studerende på maskinmesterskoler og uni-
versiteter til fjernvarmebranchen.  

• Involvering af relevante uddannelsesinstitutioner, fjernvarmeværkerne og virk-
somheder og underleverandører til fjernvarmebranchen.  

• Udvikling af nye fjernvarmeteknologier og metoder og uddannelse af højtkvalifi-
cerede kandidater indenfor området, som kan sikre Danmark bedre mulighed for 
anvendelse af vedvarende energi og øgede eksportmuligheder indenfor fjernvar-
mesektoren.  
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Aktiviteter 
Århus Maskinmesterskole og andre har taget initiativ til etablering af et landsdækkende 
center, Fjernvarmens Udviklingscenter, der skal have til huse i Århus, og som har til 
formål at udvikle fjernvarmebranchen (fra energikilde til konsum). 
  
Fjernvarmens Udviklingscenter skal sikre et tæt samarbejde mellem relevante uddannel-
sesinstitutioner, de danske fjernvarmeforsyninger og branchens underleverandører (virk-
somheder og konsulenter). Baggrunden for initiativet er, at fjernvarmesektoren siden 
succes’en med omlægning til kombineret kraftvarmeproduktion i 1980’erne har ligget en 
smule underdrejet med hensyn til fornyelse og udvikling, ligesom at det i de seneste år 
har været vanskeligt at gøre studerende på maskinmesterskoler og universiteter interes-
seret i fagområdet.  
  
Centeret får til opgave at udvikle nye projekter indenfor branchen, der sikrer et samar-
bejde mellem uddannelsesområdet, fjernvarmeproduktionen og underleverandørerne. 
Herudover får centeret til opgave at sikre koordinering af nye initiativer og udbredelse af 
ny viden. 
  
Til igangsætning af centeret vil der i 2010 blive ansat to medarbejdere med tilsammen 1 
årsværk, mens der i 2011 vil være tre medarbejdere med tilsammen 2,6 årsværk. Den 
forholdsvis stærke bemanding af centret har til formål at sikre, at indsatsen først og 
fremmest udmøntes i opsøgende arbejde og konkrete aktiviteter.   
  
3. Naturgassens afløser - udvikling af koncept for solvarme, varmepumpe og 
varmelagring til fjernvarmeforsyning 
Ansøger: Brædstrup Totalenergianlæg  
  
Mål og effekter 

• Udvikling af et fuldskalaprojekt for sæsonlagring af solvarme  
• Involvering af regionale virksomheder i projektet  

  
Aktiviteter 
Med traditionel lagring af varmt vand fra solvarme kan et konventionelt dansk kraftvar-
meanlæg fortrænge op til 20 % af brugen af fossile brændsler. Ved brug af langtidslag-
ring (sæsonlagring) i den øvre undergrund er der mulighed for at fortrænge fossile 
brændsler med op til 60 - 80 % på kraftvarmeanlæggene. I projektet undersøges mulig-
hederne for at anvende solvarme i stor udstrækning sammen med sæsonlagring samt 
muligheden for at udbrede denne teknologi på regionens decentrale kraftvarmeanlæg. 
Teknologien vil samtidig åbne mulighed for, at kraftvarmeanlæggene i højere grad kan 
blive frigjort til at medvirke til integration af vindmøller i energisystemet igennem det 
såkaldte regulérkraftmarked. 
  
Denne første fase af projektet skal afdække potentialet for igangsætning af et fuldskala 
demonstrationsprojekt (fase 2) og indeholder to delprojekter, ét der går på konkrete 
jordbundsundersøgelser til afdækning af mulighederne for varmelagring i jorden (søges 
hos energinet.dk) og ét til afdækning af potentialet for igangsætning af et fuldskala de-
monstrationsprojekt (søges hos Vækstforum). Midler til fase 2 søges primært hos Ener-
ginet.dk. 
  
Gennem forprojektet afdækkes endvidere Regionens mulige varmekilder for varmepum-
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per (grundvand, spildvarme, jordvarme m.v.) og samspillet med forskellige lagringsme-
toder belyses. Miljøforhold i relation til bl.a. drikkevandsforekomster skal afdækkes og 
afklares og potentialet set i forhold til de regionale og danske kraftvarmeanlæg skal be-
lyses. Der redegøres tillige for evt. økonomiske, afgiftsmæssige, organisatoriske og an-
dre barrierer for implementering af konceptet.  
 
Det er ikke tidligere forsøgt i så stort et omfang at fortrænge brugen af fossile brændsler 
på danske kraftvarmeanlæg ved brug af vedvarende, forureningsfri energi, der samtidig 
frigør et meget betydende antal driftstimer på kraftvarmeanlæggene til deltagelse i re-
gulérkraftmarkedet og rådighedsmarkedet. Begge dele forventes at blive kraftigt efter-
spurgt i fremtiden, hhv. af kraftvarmesektoren, og af de systemansvarlige for elnettet. 
   
4. Naturvidenskabernes Hus – demonstrationsprojekt for visualiseringsværktøj 
(fase 2) 
Ansøger: Fonden Naturvidenskabernes Hus  
 
Mål og effekter 

• Implementering af visualiseringsværktøj til synliggørelse af energiteknologi i byg-
ninger  

• Give unge mennesker under uddannelse (fra folkeskole til de videregående) en 
større indsigt i og interesse for energi- og miljøteknologi  

 
Aktiviteter 
Vækstforum besluttede i marts 2008, at støtte Naturvidenskabernes i en fase 1 af dette 
projekt indeholdende idégenerering og udvælgelse af koncepter, til visualisering af ener-
gistrømme i en bygning, med et digitalt interaktivt system, hvor husets brugere kan 
kommunikere med husets energisystem. Første fase blev afsluttet i august 2009. Natur-
videnskabernes Hus søger nu om midler til fase 2, implementering. Implementeringen 
består i udvælgelse af relevant teknologi belyst under fase 1, udvikling af selve visualise-
ringsteknologien. 
 
Indsatsen har som primært formål at give unge mennesker en større indsigt i og interes-
se for energi- og miljøteknologi med henblik på at styrke rekrutteringen af ansøgere til 
de naturvidenskabelig og teknologiske uddannelser og på sigt sikre virksomhederne kva-
lificeret arbejdskraft. Samtidig får de en introduktion til de producenter af avanceret mil-
jøteknologi, som findes i deres region, virksomheder, som kan være spændende ar-
bejdspladser for de unge i fremtiden.  
  
Det er projektets ambition at synliggøre aktører og aktiviteter på energi- og miljøområ-
det for offentligheden, give regionens virksomheder mulighed for at afprøve og videre-
udvikle deres produkter i en synlig sammenhæng og endeligt at styrke muligheden for 
samspil mellem uddannelse og erhverv indenfor energi- og miljøområdet til gavn for 
begge parter.  
  
Naturvidenskabernes Hus søger Vækstforum om støtte til at dække 100 % af støttebe-
rettigede udgifter. Samlet set udgør det ansøgte beløb 50 % af projektets budget.   
  
5. Energirenovering af feriehuse 
Ansøger: Ringkøbing-Skjern kommune   
 
Mål og effekter 
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• Udvikling og praktisk gennemførelse af energibesparelser og fleksibelt elforbrug i 
eksisterende fritidshuse.  

• Involvering af lokale virksomheder med henblik på erhvervsmæssig vækst.  
• Skabe grundlag for energibesparelser og fleksibelt elforbrug i fritidshusbyggeri 

generelt.  
  
Aktiviteter 
Ringkøbing-Skjern kommune har ca. 9.000 fritidshuse, som samlet set har et stort ener-
giforbrug. Kommunen ønsker at udvikle intelligente løsninger til begrænsning af energi-
forbruget og til indpasning af den varierende strømproduktion fra områdets vindmøller i 
elforsyningen til disse fritidshuse. 
  
Der udvælges 3 konkrete fritidshuse af forskellige typer, som er normalt forekommende i 
kommunens sommerhusområder. For hvert af fritidshusene udvikles løsninger ved an-
vendelse af den nyeste teknologi inden for energieffektivisering, vedvarende energi, 
fleksibelt elforbrug samt overvågning og styring.  
  
Energiløsningerne gennemføres i praksis i de 3 fritidshuse, som i en 3 års periode funge-
rer som demonstrationsbyggeri. For yderligere at skabe interesse for energirenoveringer 
af fritidshuse udvikles en energimærkningsordning, som kan anvendes ved markedsfø-
ring i forbindelse med udlejning af energieffektive fritidshuse. 
 
Lokale og regionale virksomheder involveres i udviklingen og i den praktiske gennemfø-
relse af energirenoveringerne, hvorved disse virksomheder vil være godt rustet til et 
kommende marked for energirenovering af fritidshuse. 
  
6. Udvikling af ’Ringkøbing-Skjern – Biogasmodellen’ 
Ansøger: Ringkøbing-Skjern kommune   
 
Mål og effekter 

• Udvikling af en decentral biogasløsning for Ringkøbing-Skjern kommune.  
• Involvering af lokale virksomheder med henblik på erhvervsmæssig vækst.  
• Bidrage til øget anvendelse af vedvarende energi og miljøforbedringer.  

  
Aktiviteter 
Ringkøbing-Skjern kommune ønsker at være selvforsynende med energi i 2020. Et af de 
væsentlige bidrag hertil vil være udnyttelse af energien i husdyrgødning og andre typer 
af biomasse. Det er således planen, at 80% af husdyrgødningen i kommunen skal an-
vendes til energiformål. 
  
”Ringkøbing-Skjern – Biogasmodellen” vil indebære etablering af 40-60 decentrale bio-
gasanlæg og et ledningsnet til transport af biogas frem til kraftvarmeværkerne i kom-
munen. Løsningen medfører en lang række tekniske, økonomiske, organisatoriske og 
juridiske udfordringer, som søges løst i det udviklingsprojekt, der søges tilskud til. 
 
Biogasmodellen udvikles i første omgang til en fase 1 i den sydlige del af kommunen, 
omfattende 3-4 biogasanlæg, 15-20 km biogasledning og udnyttelse af biogassen i 1-2 
lokale kraftvarmeværker. 
  
Lokale virksomheder vil blive involveret i udvikling af de praktiske løsninger, herunder et 
billigt, modulopbygget biogasanlæg, og vil på den baggrund blive i stand til at tage del i 
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gennemførelse af det samlede projekt med skønnede anlægsinvesteringer på 0,6-0,8 
mia. kr., ligesom der vil blive mulighed for eksport af de udviklede løsninger. 
  
7. Udvikling af Regionens kompetencer inden for bølgeenergi 
Ansøger: DEXA Wave Energy ApS 
  
Mål og effekter 

• Opbygning af Regionens kompetencer inden for bølgeenergi.  
• Udvikling og afprøvning af et bølgeenergianlæg udviklet af DEXA Wave Energy 

ApS.  
  
Aktiviteter 
DEXA Wave Energy ApS, Holstebro har udviklet et lovende koncept for et bølgeenergian-
læg, som i første omgang er afprøvet af Aalborg Universitet i lille skala og i øjeblikket 
afprøves i skala 1:10 i Limfjorden. Næste skridt er bygning og afprøvning af et anlæg i 
skala 1:5 i det nye Dansk Center for Bølgeenergi, DanWEC, som netop er åbnet i Hanst-
holm. Næste skridt derefter er opbygning og afprøvning af et fuldskala testanlæg, hvor-
efter bølgeanlægget vil kunne være tæt på kommerciel udnyttelse. 
  
Til det kommende udviklingsarbejde, til og med afprøvning af fuldskalaanlægget, har 
DEXA Wave Energy sammensat et netværk af virksomheder og videninstitutioner med 
de forskellige relevante kompetencer. Netværket har primært deltagere fra Region Midt-
jylland, men også fra andre regioner, specielt Region Nordjylland.  
  
DEXA Wave Energy anlægget er flydende og vil derfor, i modsætning til nogle af de an-
dre koncepter som afprøves i øjeblikket, kunne placeres på store havdybder med mulig-
hed for udnyttelse af bølger med højt energiindhold. Der er således beregnet en produk-
tionspris for el, som er på niveau med produktionsprisen på vindenergi. 
  
Der er imidlertid en lang række tekniske udfordringer, som skal udvikles og afprøves. 
Det netværk af virksomheder, som sammen med videninstitutioner er etableret til det 
videre udviklingsarbejde, vil få udviklet kompetencer til at være leverandører til bølge-
energiområdet, når teknologien bliver kommercielt anvendelig. 
  
8. Alger til biogas i Region Midtjylland 
Ansøger: Et samarbejdskonsortium mellem Danmarks Miljøundersøgelser, Teknologisk 
Institut, Havets Hus, Kattegatcentret, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus 
Universitet og DONG Energy 
  
Mål og effekter 

• etablering af et algedyrkningsanlæg  
• udvikling og implementering af nye teknologier til energiproduktion fra alger  
• scenarie for algedyrkning i stor skala  
• facilitering af videndeling mellem virksomheder, forskningsinstitutioner og GTS-

institutter  
• netværk af nationale og internationale virksomheder og forskningsmiljøer forank-

res i regionen  
  
Aktiviteter 
Vækstforum søges om støtte til et 3-årigt udviklings- og demonstrationsprojekt.  
Potentialerne for udvikling af området ”alger til energi” er umiddelbart store, men den 
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teknologiske udvikling er endnu i en relativ tidlig fase, sammenlignet med andre forret-
ningsområder i regionen. Indenfor teknologier for energikonvertering af akvatisk bio-
masse vurderes biogas at være den teknologi, der på kortest tid kan kommercialiseres 
og vil kunne blive en væsentlig del af fremtidens miljøvenlige energisystem. Omkostnin-
gerne er dog relativt høje gennem produktionskæden, hvilket udvikling af ny teknologi 
kan imødekomme. I nærværende projekt indgår etablering af et algedyrkningsanlæg, 
der skal danne udgangspunkt for en optimering af produktionskæden lige fra dyrkning af 
de bedst egnede alger til optimering af energiproduktion på basis af alger i tilknytning til 
biogasanlægget i Foulum. I projektet indgår endvidere opstilling af scenarie for alge-
dyrkning i stor skala. 
  
Projektet og dets partnere skal indgå i og udvikle en erhvervsklynge med omdrejnings-
punkt i aktiviteterne i Havets Hus og Grenå med fokus på kommercialisering af energi og 
højværdiprodukter fra alger. Erhvervsudviklingspotentialet skal kortlægges bl.a. gennem 
afholdelse af årlige workshops, hvor erhverv, forskning og GTS-institutter udveksler vi-
den og behov, hertil kommer erhvervsrettede kurser i algedyrkning. Formidling af pro-
jektet og dets resultater sker gennem Kattegatcentret (udstilling og skoletjeneste), Ha-
vets Hus (erhvervsklynge) samt relevante medier og videnskabelige fora.  
  
Projektet kan bidrage til udvikling af en attraktiv base, hvorved et stærkt netværk af 
nationale og internationale virksomheder og forskningsmiljøer forankres her i regionen, 
og dermed sikrer at der er grundlag for at Region Midtjylland kan få en frontposition i 
udvikling af energi- og miljøteknologi baseret på et fremtidigt forretningsområde inden-
for anvendelse af akvatisk biomasse til energi.   
  
Sekretariatet indstiller, at Vækstforum yder støtte på 2.3 mio. kr. til projektet, svarende 
til udviklingsaktiviteter o.lign., men at der ikke ydes støtte til etablering af algedyrk-
ningsanlæg.  
  
Projekternes økonomi (1.000 kr.)   

Projekt Vækstforum
Anden finan-

siering I alt
Markedsintroduktion af store varmepumper 1.086 11.294 12.380
Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter 1.000 1.910 2.910
Naturgassens afløser 1.044 1.046 2.090
Naturvidenskabernes Hus (fase 2) 1.258 1.270 2.528
Energirenovering af feriehuse 425 4.250 4.675
Udvikling af ’Ringkøbing-Skjern-Biogasmodellen’ 1.212 1.213 2.425
Udvikling af regionens kompetencer indenfor bøl-
geenergi* 

3.000 27.830 30.830

Alger til biogas i Region Midtjylland 2.300 7.902 10.202
I alt  11.325 56.715 68.040
   
Ansøgt tilskud fra Vækstforum 2010 2011 2012 I alt
Markedsintroduktion af store varmepumper 824 262 - 1.086
Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter 500 500 - 1.000
Naturgassens afløser 1.044 - - 1.044
Naturvidenskabernes Hus (fase 2) 1.258 - - 1.258
Energirenovering af feriehuse 425 - - 425
Udvikling af ’Ringkøbing-Skjern-Biogasmodellen’ 606 606 1.212
Udvikling af regionens kompetencer indenfor bøl-
geenergi* 

1.500 1.000 500 3.000*

Alger til biogas i Region Midtjylland  800 800  700 2.300
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I alt   6.957  3.168  1.200 11.325
* 2,1 mio. kr. søges finansieret via EU’s regionalfond og 0,9 mio. kr. tilsammen fra Regi-
on Midtjylland og Region Nordjylland.  
  

Bilag 

• Ansøgning #1, Markedsintroduktion af store varmepumper på fjernvarmeværker 
• Ansøgning #2, Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter 
• Ansøgning #3 Naturgassens afløser 
• Ansøgning #4, Naturvidenskabernes Hus, visualiseringsværktøj (fase 2) 
• Ansøgning #5 Energirenovering af feriehuse 
• Ansøgning #6 Udvikling af Ringkøbing-Skjern biogasmodellen 
• Ansøgning #7 Udvikling af regionens kompetencer indenfor bølgeenergi 
• Ansøgning #8 Alger til Biogas i Region Midtjylland 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_7_Bilag_8.pdf
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1-30-76-54-08 

8. Model for styring og udmøntning af bevilling til projektet "Fremtidens grønne 
energisystem"

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit sidste møde at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 40 
mio. kr. til projektet "Fremtidens grønne energisystem". Projektet er en udmøntning af 
Forsknings- og Innovationsstyrelsens udbud af "Innovative samfundsløsninger". 
  
Sekretariatet har på denne baggrund udarbejdet forslag til model for styring og udmønt-
ning af bevillingen. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender den skitserede model for styring og udmøntning af be-
villing til projektet "Fremtidens grønne energisystem" 

Beslutning 

Administrationen oplyste, at Rådet for Teknologi og Innovation har meddelt afslag på 
ansøgningen. 

Vækstforum besluttede på den baggrund: 

at udsætte sagen og  

at sekretariatet revurderer projektet i samarbejde med de relevante parter. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 27. oktober 2009 at indstille til Regionsrådet, at 
der bevilges 40 mio. kr. af reservationen til megasatsningen på energi- og miljøområdet 
til projektet "Fremtidens Grønne Energisystem". Samtidig blev sekretariatet bedt om at 
udarbejde en model for styring og udmøntning af bevillingen. 
  
Projektet har et samlet budget på 300 mio. kr. og dagsorden vedrører alene håndterin-
gen af Vækstforums reservation på 40 mio. kr. Bevillinger ud af Vækstforums reservati-
on gives til konkrete projekter drevet af særskilte aktører, mens administrative udgifter 
til Aarhus Universitets projektledelse forventes finansieret af Forsknings- og Innovations-
styrelsen.  
Sekretariatet foreslår en model med følgende fire elementer: 
  
1. Resultatkontrakt med Aarhus Universitet med overordnede resultatmål 
2. Faglig vurdering af projekter i Råd for Energi- og Miljøteknologi 
3. Tillæg til resultatkontrakt med resultatmål for de konkrete projekter 
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4. Halvårlig status til Vækstforum  
  
Ad 1. Resultatkontrakt med Aarhus Universitet med overordnede resultatmål 
  
Aarhus Universitet er hovedansøger og ansvarlig tilskudsmodtager. Det er projektledel-
sen ved Aarhus Universitet, som har til opgave at udvikle de konkrete projekter i samar-
bejde med konsortiets øvrige parter.  
  
Det foreslås, at der indgås en overordnet resultatkontrakt med Aarhus Universitet, som 
sikrer at der indenfor projektet "Fremtidens grønne energisystem" udvikles 5-10 per-
spektivrige delprojekter med særlig relevans for erhvervsudviklingen i Region Midtjyl-
land. Følgende overordnende resultatmål vil indgå i resultatkontrakten: 
  

• At der udvikles 5-10 udviklings- og demonstrationsprojekter, som har en stærk 
involvering af virksomheder fra regionen. 

• At der for hvert projekt udarbejdes en plan for hvordan virksomhederne inddra-
ges og som godtgør hvordan aktiviteterne bidrager til at øge virksomhedernes in-
novationskompetence. 

• At mindst halvdelen af projekterne er klar til igangsætning ved udgangen af 
2010, og at alle projekter er igangsat senest ved udgangen af 2011. 

• At tilskuddet fra Region Midtjylland primært anvendes til virksomhedsrettede ak-
tiviteter. 

• At der udvikles projekter af høj kvalitet, som tager fat på væsentlige samfunds-
mæssige udfordringer, og som formår at tiltrække privat og offentlig medfinan-
siering fra anden side.  

• At hovedparten af aktiviteterne har fysiske udtryk og gennemføres i tilknytning til 
større private og offentlige anlægsinvesteringer i Region Midtjylland, således at 
der skabes synergi og synlighed omkring projekterne. 

• At der i det samlede projekt involveres mindst 75 virksomheder fra Region Midt-
jylland. 

• At det ved projektets afslutning kan dokumenteres at der er udviklet og afprøvet 
en række nye innovative løsninger, som kan bidrage til at skabe øget omsætning 
og beskæftigelse hos de deltagende virksomheder. 

  
Det vil endvidere være et resultatmål, at der igangsættes mindst et udviklings- og de-
monstrationsprojekt inden for hvert af følgende områder:       

• Fjernvarme - fremtidens VE-baserede fjernvarmeforsyning i en konkret kommu-
ne. 

• Industri - udnyttelse af spildenergi/restprodukter fra industrivirksomheder. 
• Transport - lagring og anvendelse af el fra vindmøller i transportsektoren. 
• Bioenergi - distribution af biogas i naturgasnettet. 

  
Ad. 2. Faglig vurdering af projekter i Råd for Energi- og Miljøteknologi 
  
De konkrete projekter forelægges Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi, som 
får følgende ansvar i forhold til bevillingen: 
  

• Dialog med aktører om udvikling af perspektivrige projekter. 
• Faglig kvalitetssikring af indkomne projekter. 
• Sikre at projekterne ligger indenfor rammerne af resultatkontrakten og Vækstfo-

rums handlingsplan for energi og miljø. 
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• Følge fremdriften. 
  
Ad 3. Tillæg til resultatkontrakt med resultatmål for de konkrete projekter 
  
Som tillæg til den overordnede resultatkontrakt opstilles der specifikke resultatmål for 
hvert af de udviklings- og demonstrationsprojektet som igangsættes. 
   
Ad 4. Halvårlig status til Vækstforum 
  
Vækstforum vil løbende modtage en status for projektet i forbindelse med de halvårlige 
aktivitetsopfølgninger.   
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1-33-76-23-18-09 

9. Megasatsning fødevarer - Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger 
til innovationsmiljø

Resumé 

Et bredt sammensat konsortium af videnaktører og brobyggere har ansøgt Vækstforum 
om at forestå operatørfunktionen for udmøntningen af den del af handlingsplanen for 
megasatsning fødevarer, der ligger under initiativerne Innovation og Differentiering. 
Vækstforums fødevareråd anbefaler ansøgningen og ansøger med enkelte bemærknin-
ger.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender konsortiet, bestående af Aarhus Universitet (Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet og MAPP-centeret), AgroTech, Teknologisk Institut, 
Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Agro Business Park som operatør 
for indsatsen med etablering af innovationsmiljø og administration af program-
met til differentieringsprojekter. 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 33,75 mio. kr. i perioden 2010-2012. 
 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 7,5 mio. kr. i perioden 2010-2012. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at der i resultatkontrakten skal indgå et 
krav om samarbejde med relevante aktører. 

Det blev ligeledes besluttet at anvende en opfølgningsmodel, således at projekterne fo-
relægges Vækstforum halvårligt med udgangspunkt i den model, som beskrives under 
punkt 8.  

Sagsfremstilling 

På mødet den 24. november 2008 godkendte Vækstforum en strategi og handlingsplan 
for Vækstforums megasatsning på fødevareområdet. Der er i handlingsplanen beskrevet 
tre overordnede initiativer: Innovation, Differentiering og Kompetence.   
  
Den 26. januar 2009 besluttede Vækstforum at indstille til Regionsrådet, at der i alt re-
serveres 31,24 mio. kr. i perioden 2009-2011 af de regionale erhvervsudviklingsmidler 
til udmøntning af handlingsplanen. Der er reserveret 41,79 mio. kr. fra EU's Regional-
fond til udmøntning af handlingsplanen.  
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Efter Vækstforum beslutning på mødet den 31. august 2009 om omfordeling af hen-
holdsvis Socialfonds- og Regionalfondsmidler udgør den samlede reservation til mega-
satsning fødevarer nu 56,22 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 
samt 16,79 mio. kr. fra Regionalfonden.  
  
I perioden juli-september 2009 er der gennemført to åbne ansøgningsrunder med hen-
blik på at finde operatører til at gennemføre og administrere aktiviteter under initiativer-
ne Innovation, Differentiering og Kompetence (rådgivningsprogram). På mødet den 27. 
oktober godkendte Vækstforum Væksthus Midtjylland (i partnerskab med VIFU) som 
operatør på rådgivningsprogrammet under initiativet Kompetence. 
  
Formål 
Under initiativet Innovation i Vækstforums strategi og handlingsplan for megasatsning 
fødevarer er det overordnede mål, at der etableres en viden- og samarbejdsplatform - et 
innovationsmiljø - der skal udvikle og afprøve koncepter for fødevareinnovation. Indsat-
sen med at etablere et innovationsmiljø gennemføres som et omfattende eksperimenta-
rium, hvor der genereres viden og erfaringer med nye måder at skabe innovation i føde-
varebranchen på. Dette skal bl.a. ske gennem konkrete innovationsprojekter samt kom-
petenceudviklings- og netværksaktiviteter med deltagelse af virksomheder, videnmiljøer 
og andre relevante aktører.  
  
Under initiativet Differentiering er målet, der skal udvikles nye højkvalitets- og højvær-
diprodukter, processer samt forretningskoncepter i regionens fødevarevirksomheder. For 
at understøtte dette etableres der et program til differentieringsprojekter. 
  
Sammenhæng til statslige initiativer 
Vækstforums regionale initiativer på fødevareområdet og strategien bag passer særdeles 
godt med nationale initiativer på området. I Regeringens strategi for et grønt landbrugs- 
og fødevareerhverv i vækst (Grøn Vækst) arbejdes der bl.a. for:  

• at styrke forskning, innovation og udvikling, så Danmark bliver et grønt vækstla-
boratorium – Agro Food Valley. Der oprettes bl.a. et grønt Udviklings- og Demon-
strationsprogram GUDP og et strategisk innovationspartnerskab for Agro Food.  

• at Danmark skal være et gourmetland i kraft af produktion af kvalitetsfødevarer.  
  
Ansøger: Et bredt sammensat konsortium 
Der er modtaget én ansøgning til operatøropgaven fra et konsortium bestående af:  
- Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Aarhus Universitet)  
- MAPP-centeret (Aarhus Universitet) 
- AgroTech (Godkendt Teknologisk Serviceinstitut - GTS)  
- Teknologisk Institut (GTS)  
- Videncenter for Fødevareudvikling - VIFU (Brobygger/Fødevaresektorens Innovations-
netværk) 
- Agro Business Park (Forskerpark). 
  
Konsortiets parter repræsenterer tilsammen stærke kompetencer inden for fødevarein-
novation regionalt og på landsplan.   
  
Ansøgerkonsortiet har fremsendt en ansøgning med overskriften "Future Food Innovati-
on - FFI", som giver et bud på, hvordan operatørfunktionen for initiativerne Innovation 
og Differentiering kan varetages.  
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Der etableres et sekretariat i Agro Business Park som kontaktpunkt for virksomheder og 
koordineringskontor for projektets aktiviteter. Sekretariatet bemandes med en fuldtids-
leder, en sekretær og en bogholder og trækker på øvrige konsortieparters kompetencer 
efter behov.  
  
Effektmål  
I Vækstforums strategi og handlingsplan for fødevaresatsningen beskrives en række 
mål, som vil danne baggrund for effektmål/resultatkrav i en resultatkontrakt med opera-
tøren: 
  
Langsigtede mål: 

• At opbygge en tradition for samarbejde mellem regionens fødevarevirksomheder 
og det internationale videnmiljø  

• At udvikle innovationskraften i Region Midtjyllands fødevaresektor til en internati-
onal spidskompetence  

• At øge innovationskompetencerne i de midtjyske fødevarevirksomheder  
• At sikre en kompetent arbejdskraft til regionens fødevareerhverv  

  
Mål for 2009-11: 

• At der etableres mindst tre nye, innovative samarbejdsalliancer med deltagelse af 
virksomheder, klyngesamarbejder eller innovationskonsortier  

• At 40 fødevarevirksomheder indgår i nye udviklings- eller forskningssamarbejder 
med videninstitutioner, f.eks. i form af phd projekter  

• At der udvikles 3 nye metoder til fødevareinnovation  
• At der udvikles et nyt rådgivningskoncept med fokus på værdikæder  
• At der skabes overblik over udbud og efterspørgsel for fødevareuddannelserne  

 
Resultatkontrakt 
Resultatkravene vil tage udgangspunkt i handlingsplanens effektmål. Vækstforums Fø-
devareråd vil bidrage til den mere detaljerede formulering af resultatkravene i resultat-
kontrakten, der forventes at tage udgangspunkt i: 
  

• at der udvikles og gennemføres de i ansøgningen beskrevne faglige virksomheds-
rettede innovationsaktiviteter fra workshops til ph.d.-forløb.  

• at der etableres et program for differentieringsprojekter, hvor der i alt gennemfø-
res op til 24 projekter.  

• at innovationsmiljøets aktiviteter gennemføres i samspil med andre relevante ak-
tører inden for innovation på fødevareområdet som f.eks. operatøren for fødeva-
resatsningens rådgivningsprogram, det eksisterende erhvervsservicesystem, an-
dre innovations- og videnmiljøer, nationale initiativer m.v.  

• at innovationsmiljøets aktiviteter dækker hele regionen.  
• at der sker en målbar udvikling i deltagervirksomhedernes performance i forhold 

til innovation, internationalisering og indtjening.  
• at fødevarerådets kompetencer løbende inddrages i forhold til evaluering af akti-

viteter i innovationsmiljøet.  
  
Program for differentieringsprojekter 
Udviklingsprogrammet sigter på innovative projekter, hvor virksomheder og videnmiljøer 
indgår i fælles udviklingssamarbejder.  
Ved en mere differentieret fødevareproduktion kan der opnås en højere værditilvækst 
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gennem hele værdikæden end ved konventionel masseproduktion. Der er fokus på at 
udvikle nye fødevareprodukter, -processer og –koncepter ved hjælp af konkrete innova-
tionsprojekter i enkelte led af produktionskæderne.  
Programmet er 3-årigt og der regnes med 4-8 projekter pr. år. Det samlede budget for 
programmet er på 36 mio. kr. som fordeles på regionale midler, EU’s Regionalfond og 
virksomhedernes medfinansiering.  
Konsortiet administrerer programmet, herunder vurdering af indkomne projektansøgnin-
ger i forhold til programmets kriterier. Fødevarerådet bidrager med faglig vurdering af 
projekterne. 
Konsortiet har som led i ansvaret for programmet ansvar for en opsøgende indsats for at 
identificere potentielle ansøgere.  
  
Fødevarerådets anbefaling  
Vækstforums fødevareråd blev forelagt ansøgningen på sit møde den 2. november 2009 
og anbefaler efterfølgende projektet, idet rådet bemærker følgende:  
Etablering af et innovationsmiljø er ikke mindre vigtigt i en tid med finanskrise. Det er 
vigtigt, at innovationsmiljøet kan tage den gode idé og bringe den frem. Det er vigtigt, 
at innovationsmiljøet får en klar profil ved beskrivelse af miljøets aktiviteter i forhold til 
øvrige erhvervsfremmeaktiviteter på området. Det er afgørende, at indsatsen skaber 
virksomhedsinvolvering. Tilbuddene i indsatsen skal være umiddelbart forståelige og 
brugbare for virksomhederne. Vækstforums fødevareråds kompetencer i forhold til inno-
vationsmiljøet tydeliggøres i resultatkontrakten, herunder den løbende opfølgning på 
aktiviteter i innovationsmiljøet.  
  
Økonomi 
Det samlede budget for etablering af innovationsmiljøet, herunder aktiviteter der gen-
nemføres i regi af innovationsmiljøet, og administration af programmet for differentie-
ringsprojekter er 67,75 mio. kr. over en 3-årig periode. Indsatsen finansieres af regiona-
le erhvervsudviklingsmidler, EU's regionalfond og virksomhedsfinansiering efter følgende 
budget og finansieringsplan:  
 
 Budget kr. 
 2010 2011 2012 I alt 
Etablering af innovationsmiljø 
- Sekretariat 
- Opsøgende virksomhed 
- Kurser 
- Matchmaking 
- Rådgivning/screening 

2.000.000 3.000.000 4.000.000 9.000.000

Internationale aktiviteter 
- Teknologimatchning 
- Internationale konferencer 

1.000.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000

Ph.d.-projekter *) 6.375.000 6.375.000 12.750.000
Dokumentation, profilering, work-
shops m.v. 
- Hjemmeside, markedsføring 
- Deltagelse i arrangementer, messer 
mv. 
- Årlig innovationsworkshop  
- Innovationsmonitor 

810.000 2.530.000 2.660.000 6.000.000

Program for differentieringsprojek-
ter  

3.000.000 16.000.000 17.000.000 36.000.000
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 I alt   6.810.000 29.405.000 31.535.000 67.750.000

 
   
Finansieringsplan 2010 2011 2012 I alt
Region Midtjylland  4.500.000 13.955.000  15.295.000  33.750.000
EU's Regionalfond   810.000 3.200.000   3.490.000   7.500.000
Virksomhedsfinansiering  1.500.000 10.125.000  10.625.000  22.250.000
Universitet/FI/andet 2.125.000 2.125.000 4.250.000
 
I alt    6.810.000  29.405.000  31.535.000  67.750.000
  
*) Regionale erhvervsfremmemidler vil udgøre 1/3 af den samlede finansiering af phd 
projekter. Øvrig finansiering vil komme fra bl.a. virksomheder, Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen og Universiteter. 
  
Det skal bemærkes, at de beskrevne aktiviteter forventes gennemført i og er budgetteret 
for perioden 2010-2012. Vækstforums handlingsplan blev oprindeligt vedtaget for perio-
den 2009-2011.  

Bilag 

• Future Food Innovation ansøgning  

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_9_Bilag_1.PDF
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1-33-76-23-6-09 

10. Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Resumé 

Med udgangspunkt i Vækstforums Handlingsplan 2009 og beskrivelse af et nyt initiativ 
for fremme at iværksætteri og virksomhedsudvikling under landdistriktsområdet er der 
udarbejdet et projekt for støtte til virksomhedsudvikling i 13 af regionens kommuner. 
Projektet indebærer, at der som et tilbud ydes støtte til en supplerende indsats overfor 
disse kommuners virksomheder beliggende i landdistrikterne, blandt andet med henblik 
på at aktivere Landdistriktsprogrammets muligheder for støtte til virksomheder. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 3,5 mio. kr. i perioden 2010-2012 til projektet "Iværk-
sætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter"  
 

at initiativet koordineres med den eksisterende kommunale indsats på området.  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

I Vækstforums handlingsplan for 2009 er der under indsatsområdet Landdistrikter angi-
vet, at der i 2009 igangsættes et nyt initiativ for fremme af iværksætteri og fastholdelse 
og udvikling af nye og eksisterende virksomheder i landdistrikter. Indsatsen skal under-
støtte en udnyttelse af de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i landdistrikterne. 
  
Der er udarbejdet et udkast til en samlet indsats i perioden 2010 til 2012 for at afprøve 
effekten af en målrettet indsats i forhold til iværksætteri og virksomhedsudvikling i land-
distrikter. Projektet gennemføres i de 6 yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, 
Struer, Skive, Norddjurs og Samsø) og de 7 landkommuner (Holstebro, Herning, Ikast-
Brande, Viborg, Randers, Syddjurs og Hedensted) defineret ud fra det danske Landdi-
striktsprogram. 
  
Projektet retter sig mod microvirksomheder (under 10 ansatte) beliggende på landet 
eller i byer med op til 3.000 indbyggere i disse 13 kommuner. 
  
Microvirksomhederne i disse områder kan benytte sig af de muligheder som tilbydes via 
Væksthus Midtjylland, som retter sig mod vækstiværksættere eller vækstvirksomheder, 
eller af den lokale erhvervsservice udbudt af det lokale erhvervskontor. Ud over disse 
muligheder kan microvirksomheder (under 10 ansatte og en omsætning på 2 mio. kr.) i 
landdistrikterne opnå investeringstilskud. 
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Microvirksomhederne i landdistrikterne er i mindre grad vækstorienteret end i byerne, 
hvorfor der er færre der benytter sig af Væksthusets tilbud. Samtidig kan det konstate-
res, at den lokale erhvervsservice i relativt begrænset omfang formår at yde tilbud til 
microvirksomhederne i landdistrikterne. I RegLabs seneste analyse "Erhvervsudvikling, 
der virker - uden for de store byer", siger 69% af disse virksomheder, at manglen-
de/utilstrækkelig service fra det lokale erhvervskontor udgør en barriere for vækst. 
  
For at medvirke til udvikling af virksomheder i landdistrikterne er der derfor udarbejdet 
et projekt, hvor der ydes et tilskud på 50% til at den lokale erhvervsservice kan forstær-
kes over for disse virksomheder med en øget vejledning, netværksdannelse og udarbej-
de (udviklingsprojekter) ansøgninger til Landdistriktsprogrammet (som administreres af 
de Lokale Aktions Grupper (LAG'er)). Indtil nu har LAG'erne kun i meget begrænset om-
fang øget tilskud til virksomhedsprojekter. Projektet er således et tilbud til de 13 kom-
muner omfattet af projektet. 
  
Formålet med projektet er: 
  

• sikre og skabe arbejdspladser i landdistrikter 
• identificere flere potentielle vækstiværksættere og - virksomheder 
• styrke udviklingen i den enkelte virksomhed 
• skabe større opmærksomhed om mulighederne for hjælp og vejledning 
• Understøtte virksomhedernes behov for tilførsel af viden og kompetencer 
• Hjælpe virksomheder med at søge om tilskud til virksomhedsudvikling fra Landdi-

striktsprogrammet 
• Udvikle og teste nye metoder/initiativer 

  
Projektet skal også ses som et led i Vækstforums indsats i forhold til erhvervsudvikling i 
landdistrikter og yderområder (jf. erhvervsfremmeloven) og understøtte ønsket om en 
region i balance.  
  
Projektet er bygget op over følgende virksomhedsrettede aktiviteter: 
  

• vejledningsindsats (1000 virksomheder) 
• netværksdannelse (13 netværk) 
• vejledning og udarbejdelse af ansøgninger til Landdistriktsprogrammet (130 vej-

ledning og 26 ansøgninger) 
  
Inden projektet kan igangsættes skal der annonceres efter en operatør, som vil få til 
opgave at varetage projektets gennemførelse. 
  
Finansiering 
   2010 2011 2012 I alt
Kommunerne 875.000 1.750.000 875.000 3.500.000
Region Midtjylland 875.000 1.750.000 875.000 3.500.000
Landdistriktsprogrammet *) 3.250.000 6.500.000 3.250.000 13.000.000
Privat finansiering - matchning af 
Landdistriktsprogrammet *) 

3.250.000 6.500.000 3.250.000 13.000.000

I alt 8.250.000 16.500.000 8.250.000 33.000.000
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*) Under forudsætning af, at der i gennemsnit ydes 0,5 mio. kr. i tilskud fra Landdi-
striktsprogrammet til 2 projekter i hver kommune i de 3 år. 
  
Støtten til kommunernes indsats bliver fordelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på til-
skuddet til de enkelte LAG'er, hvilket indebærer en kommunal medfinansiering på mel-
lem 180.000 kr. og 400.000 kr. pr. kommune for deltagelse i 2 år (fordelt på 3 kalen-
derår). Deltagelse i projektet er frivilligt for den enkelte kommune.  

Bilag 

• Projektbeskrivelse - iværksætteri og virksomhedsudvikling 17 november 2009 

  
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_10_Bilag_1.pdf
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1-33-7-06-V 

11. Ansøgning om projektmidler til Midtjysk Turisme 2010

Resumé 

Som led i udviklingen af den regionale turismeindsats afsættes der årligt til Midtjysk Tu-
risme projektmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til 
Vækstforums handlingsplan. Bevillingen af projektmidler for 2010 tager afsæt i fire over-
ordnede erhvervspolitiske indsatser: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisa-
tionsudvikling og viden.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,7 mio. kr. til 
Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i overensstemmelse 
med Vækstforums handlingsplan, 

  
at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 200.000 kr. til 

Løn- og Prisregulering af Midtjysk Turismes basismidler - bevilget i 2007. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. september 2007 at tildele Midtjysk Turisme en 
tre-årig basisbevilling (2008-2010) på 2,5 mio. kr. pr. år. På mødet den 13. september 
2007 afsatte Vækstforum 2,5 mio. kr. i projektmidler til Midtjysk Turisme i 2008 til løs-
ning af særlige turismeindsatser, der ikke er dækket via basisbevillingen. 
 
I den indgåede resultatkontrakt for basis- og projektmidler 2008 med Midtjysk Turisme 
fremgår det, at projektmidlerne til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser 
afsættes årligt i henhold til Vækstforums handlingsplan. 
 
Med projektmidlerne i 2010 afsættes 2,7 mio. kr. Beløbet vil blive opdelt således, at der 
udarbejdes en resultatkontrakt for første halvår (1. januar til 30. juni 2010) med ud-
gangspunkt i Vækstforums Handlingsplan 2009.  
 
Vækstforums Handlingsplan 2009 peger på udvikling af turismen som et satsområde. 
Indsatsen består af kvalitets- og kompetenceudvikling, destinationsudvikling samt udvik-
ling af aktiviteter, der tager afsæt i en fælles national strategi for udvikling af turismen 
(VisitDenmark). Hertil kommer en indsats med fokus på videreudvikling af allerede 
igangsatte initiativer. 
 
Den nye resultatkontrakt vil tage udgangspunkt i de fire overordnede erhvervspolitiske 
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indsatser fra 2009: Kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og 
videnplatform. Ansøgning vedlagt. 
 
Det drejer sig om følgende erhvervspolitiske indsatser med fokus på turismeudvikling:  
  

• Kompetenceudvikling  
Formål: at sikre en professionalisering af turisterhvervet gennem øget fokus på 
udvikling af forretningsmæssige potentialer og serviceudvikling.  
Mål: at tiltrække flere værdiskabende gæster samt at tiltrække, fastholde og ud-
vikle medarbejdere i turisterhvervet.  

  
• Kvalitetsudvikling  

Formål: at sikre produkt- og oplevelsesudvikling med fokus på kvalitet, der kan 
måle sig i en international konkurrence.  
Mål: at tiltrække flere værdiskabende gæster og skabe international synlighed.  

  
• Organisationsudvikling  

Formål: at foretage en evaluering af turismeorganiseringen i Region Midtjylland 
for at sikre en model for en bedre facilitering af samarbejde mellem aktørerne i 
turismen og den brede oplevelsesøkonomi samt udarbejde handlingsplan for den 
herpå følgende proces, der skal sikre udvikling af målrettede forretningsmodeller 
på tværs af aktører.  
Mål: at skabe større og mere bæredygtige destinationer samt øge sammenhæn-
gen og samarbejdet mellem dem.  

  
• Videnplatform  

Formål: at afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og ople-
velsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igangsatte akti-
viteter / projekter 
Mål: at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktik og handling på 
at skabe nye forretningsmuligheder inden for turisme- og oplevelsesøkonomien.  

  
Med afsæt i Vækstforums handlingsplan 2009 har Region Midtjylland og Midtjysk Turis-
me i fællesskab igangsat en undersøgelse af Turismens vækstpotentiale i Region Midtjyl-
land. Undersøgelsen skal tilvejebringe en platform for udviklingen af en langsigtet 
vækstplan for turismen i Region Midtjylland – og dermed aktivt sætte ind over for tabte 
markedsandele på det voksende udenlandske marked. 
  
Med baggrund i resultaterne af vækstundersøgelsen og med vedtagelsen af det nye 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, udarbejdes der en resultat-
kontrakt for andet halvår af 2010. Resultatkontrakten vil således tage udgangspunkt i 
Vækstforums Handlingsplan 2010 og frem. 
  
I 2010 vil Midtjysk Turisme fortsat sætte fokus på fem turismefaglige emner under de 
fire erhvervspolitiske indsatser. De fem emner er:  
  

• Strategisk destinationsudvikling 
• Afsætning / markedsudvikling 
• Turismeinformation 
• Oplevelsesrum 
• Oplevelsesværdikæder - den hele ferieoplevelse 
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Midtjysk Turisme vil ligeledes i 2010 have et særligt fokus på to tværgående indsatsfel-
ter i sammenhæng til de erhvervpolitiske indsatser:  

• Kompetenceudvikling / brobygning 
• Videnplatform / formidling 

  
Gennem resultatkontrakterne for projektmidlerne fastlægges der, hvilke mere konkrete 
erhvervsudviklingsmæssige effekter og mål der skal opnås. Opfølgning på resultatkon-
trakten forelægges Vækstforum 1. september 2010.  
   
Økonomi Budget (mio. kr.) 
Strategisk destinationsudvikling 0,70 mio. kr.
Afsætning / Markedsudvikling 0,25 mio. kr. 
Turismeinformation / turismekommunikation 0,45 mio. kr.
Oplevelsesrum 0,30 mio. kr.
Oplevelsesværdikæder - den hele ferieoplevelse 0,50 mio. kr.
Kompetenceudvikling / brobygning 0,15 mio. kr.
Videnplatform / formidling 0,35 mio. kr.
I alt 2,7 mio. kr.
Finansieringsbudget (mio. kr.) 
Region Midtjylland (1.halvår 2010) 1,35 mio. kr.
Region Midtjylland (2.halvår 2010) 1.35 mio. kr.
I alt 2,7 mio. kr.

Bilag 

• Midtjysk Turisme - opbygning af resultatkontrakt 2010 
• Midtjysk Turisme - Ansøgning 2010 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_11_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_11_Bilag_2.pdf
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1-33-76-23-5-09 

12. Indstilling om bevilling til projekter for Fremtidens landsby og landsbyprisen 
2009

Resumé 

Der foreligger indstilling om bevilling til projekter for Fremtidens landsby og landsbypri-
sen, samt om valg af projekter til støtte og modtager af Region Midtjyllands landsbypris 
2009. 

Administrativ styregruppe indstiller,  

at Spjald vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2009 på 150.000 
kr. 
 

at projekter for Fremtidens landsby støttes med regionale penge som følger: 
1. Revitalisering af stationsbymidten i Borris, støttes med 500.000 kr. 
2. Grøn Udvikling i Hvam, støttes med 282.000 kr.  
3. Landsby 2.0 Stadil-Vedersø, støttes med 500.000 kr. 
4. Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme, støttes med 550.000 kr. 
5. Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og 
sundhedsservice. støttes med 600.000 kr.  
6. Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup, støttes med 775.000 kr. 
7. Børnebondegård Bygholm, støttes med 1.000.000 kr. 
8. Udvikling af Selde området, støttes med 1.000.000 kr. 
9. Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område, støttes med 610.000 kr. 
I alt til projekter for Fremtidens landsby 5.817.000 kr. 
 

at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud til projekt: Det skal også i fremti-
den være "in" at bo i Løvskal. Begrundelsen for indstillingen om afslag er, at 
projektet har fokus på fornyelse og udvidelse af forsamlingshuset og kun i min-
dre grad indeholder aktiviteter til sammenhængende udvikling af erhverv og 
bosætning i Løvskal. 
 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling bevilges i alt 5.967.000 kr. til projekter for Fremtidens lands-
by og landsbyprisen, som specificeret ovenfor. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt.  

Det blev i øvrigt nævnt, at sekretariatet skal drøfte med Løvskal, om der findes udvik-
lingsmuligheder, der kan fremmes, idet der ikke ydes tilskud til renovering af forsam-
lingshuset. 
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Sagsfremstilling 

Projekterne for Fremtidens landsby og landsbyprisen er en del af Vækstforums Hand-
lingsplan 2009, indsatsområdet Landdistrikter. Kriterierne for projekterne er sammen-
hængende udvikling af bosætning og erhverv, ligelig medfinansiering fra LAG (EU-midler 
og statsmidler), Kommune og Region m.v., som er fastlagt i samarbejde med kommu-
nerne og LAG-erne. Tilsvarende er der fastlagt kriterier for landsbyprisen om fremgang i 
bosætning og arbejdspladser, gennemført eller igangsat markante projekter, engage-
ment og samarbejde, frivillig indsats m.v.  
 
Projekterne, der indstilles til støtte, og den landsby, der indstilles til modtager af lands-
byprisen, er udvalgt af et Ekspertudvalg bestående af: 

• Annette Aagaard Thuesen, kandidatstipendiat Syddansk Universitet. 
• Karsten Jensen, erhvervskonsulent og LAG koordinator Tønder Kommune.  
• Otto Lægaard, udviklingsmedarbejder Thisted Kommune. 
• Helle Nørgaard, seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut. 
• Erik Sejersen, afdelingschef Region Midtjylland (formand). 

  
Region Midtjyllands landsbypris 2009 
De 18 Lokale Aktions Grupper, LAG-er, i regionen, der varetager opgaver med udvikling i 
landdistrikter efter landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet samt de tre kommu-
ner, der ikke har en LAG, var inviteret til at komme med et forslag hver til modtager af 
Region Midtjyllands landsbypris 2009 på 150.000 kr. Der er indkommet følgende 5 for-
slag:  

1. Skjød, der er indstillet af LAG Favrskov. 
2. Glud-Snaptun-Hjarnø, indstillet af LAG Hedensted. 
3. Studsgård, indstillet af LAG Herning. 
4. Spjald, indstillet af LAG Ringkøbing-Skjern. 
5. Vinding, indstillet af LAG Silkeborg.  

På baggrund af indstilling fra Ekspertudvalget indstilles det, at Spjald vælges til modta-
ger af Region Midtjyllands landsbypris 2009, som den landsby, der bedst opfylder kriteri-
erne for prisen.  
   
Projekter for Fremtidens landsby 
Der er indkommet nedenstående 10 projekter med ansøgning om støtte med regionale 
penge. LAG-en og kommunen bidrager hver med mindst samme beløb som Regionen 
ansøges om, hvilket også var en forudsætning i invitationen til at komme med projekter 
og søge om støtte med regionale penge. 
  
Projektudviklingen startede med en prækvalifikation, hvor der indkom 22 skitseprojek-
ter. Heraf udvalgte Ekspertudvalget 12 projekter til færdigudvikling og ansøgning om 
tilskud med regionale penge. To af de 12 opgav efterfølgende at færdigudvikle projektet 
og ansøge om tilskud i denne runde, idet det vil tage betydeligt længere tid at færdigud-
vikle projekterne. 
  
I det følgende er givet et kort resumé af projekterne:  
   
1. Revitalisering af stationsbymidten i Borris 
Fornyelse og udvikling af bymidten. Skabe en ny bymidte, der imødekommer ønsker til 
bosætning, erhverv, friarealer, aktivitetsmuligheder mv., og som bygger på kulturhisto-
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riske og arkitektoniske kvaliteter. Udnytte nærheden til nationalparken, heden og øvel-
sesarealerne og forbedre adgangen til disse områder mv. 
Budget: 1.670.000 kr. 
Finansiering: LAG Ringkøbing-Skjern 500.000 kr., Ringkøbing-Skjern Kommune 500.000 
kr., Region Midtjylland 500.000 kr. og private 170.000 kr. 
   
2. Grøn Udvikling i Hvam 
Nedrivning af gammel købmandsbutik og etablering af en grøn byplads med udstyr på 
grunden. Etablering af forbindelse til og indretning af det grønne forsamlingshus med 
faciliteter til forskellige friluftsaktiviteter, stiforbindelse mellem Hvam og Gl. Hvam mv.  
Budget: 1.162.000 kr. 
Finansiering: LAG-Viborg 282.000 kr., Viborg Kommune 450.000 kr., Region Midtjylland 
282.000 kr. og private 148.000 mio. kr.  
  
3. Landsby 2.0 Stadil-Vedersø 
Fornyelse og udvikling af de unikke landsbymiljøer i Stadil og Vedersø. Etablering af Hel-
årsturisme og erhverv i gamle bygninger - mejeri og bevaringsværdige huse. Kombinere 
udvikling af erhverv, bosætning og turisme. Markedsføring for at tiltrække tilflyttere, 
turister og erhverv mv.  
Budget: 3.857.100 mio. kr. 
Finansiering: LAG Ringkøbing-Skjern 500.000 kr., Ringkøbing-Skjern Kommune 500.000 
kr., Region Midtjylland 500.000 kr. og private 2.357.100 kr.   
   
4. Thorsminde - med afsæt i fiskeri og turisme 
Sanering, fornyelse og forskønnelse. Faciliteter til lystfiskere og turister. Faciliter til bor-
gerne. Samarbejde med Strandingsmuseet om udvikling af turisme og oplevelser, udvik-
ling i fiskerierhvervene og andre erhverv m.v. 
Budget: 2.475.000 kr. 
Finansiering: LAG-Holstebro 550.000 kr., Fiskeri LAG Vestjylland 550.000 kr., Holstebro 
Kommune 550.000 kr., Region Midtjylland 550.000 kr. og private 275.000 kr.  
  
5. Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv og sundheds-
service. 
Fornyelse og sammenhængende udvikling af Knebel og relationer til de andre mindre 
byer på Mols og Helgenæs. Skabe grundlaget for etablering af et sundhedshus for Mols 
og Helgenæs ved organisering af samarbejde mellem aktørerne, klargøring af grund ved 
nedrivning af gamle erhvervsbygninger mv. Etablere udearealer ved Sundhedshuset og 
sammenhængende grønne områder med aktivitetsmuligheder for børn, information til 
turister og besøgende etc. Udnytte nærheden til Nationalpark Mols Bjerge til at fremme 
bosætning, turisme og erhverv mv.  
Budget: 10.000.000 kr.  
Finansiering: LAG Djursland 600.000 kr., Syddjurs Kommune 600.000 kr., Region Midt-
jylland 600.000 kr. og private 8.200.000 kr.  
  
6. Børn i Fremtidens landsby, Klejtrup 
Projektet omfatter en række sammenhængende aktiviteter, der skal tiltrække og fast-
holde børnefamilier m.fl. Fastholde og udvikle den gode spiral, der er igangsat - udvikle 
Klejtrup til den mest attraktive landsby i Danmark. Aktiviteterne er landsbyfornyelse, 
etablering af stiforbindelser, Klejtrup Søbad, Formidlingscenter Klejtrup Volde, Køb-
mandsgårdens landsbyhus mv. 
Budget: 2.633.500 kr.  
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Finansiering: LAG-Viborg 775.000 kr., Viborg Kommune 775.000 kr., Region Midtjylland 
775.000 kr. og private 308.500 kr.  
  
7. Børnebondegård Bygholm 
Etablering af en børnebondegård med indendørs og udendørsfaciliteter til en række akti-
viteter med dyr og fødevarer, formidling af viden om dyr, pasning af dyr, relationer til 
kvalitetsfødevarer og sund mad, liv på landet mv. Læringssted for børn og andre, besøg-
sted, formidling mv. Der inddrages erfaringer fra Børnebondegårde i Holland mv. 
Budget: 7.000.000 kr. 
Finansiering: LAG-Horsens 1.000.000.kr., Horsens Kommune 1.000.000.kr., Region 
Midtjylland 1.000.000 kr. og private 4.000.000 kr.  
  
8. Udvikling af Selde området 
Fornyelse og udvikling i Selde området, styrke bosætning og erhverv, stisystemer med 
fugleobservationspunkter, landsbyfornyelse, istandsættelse af Kræn Vindes Gård til 
Hest-O-Tel og produktionsskole mv. 
Budget: 3.000.000 kr.  
Finansiering: LAG-Skive 1.000.000 kr., Skive Kommune 1.000.000 kr., Region Midtjyl-
land 1.000.000 kr.  
  
9. Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område 
Etablering af en række sammenhængende faciliteter og aktivitetsmuligheder i Ulbjerg, 
Sundstrup, Nr. Rind. Multibane, Rygsæk-turist i området, Kanosejlads på fjorden, Aktivi-
tetsbane i Nr. Rind, Motocrossbane mv. 
Budget: 2.700.000 kr. 
Finansiering: LAG-Viborg 610.000 kr., Viborg Kommune 760.000 kr., Region Midtjylland 
610.000 kr., Lokal- og Anlægsfonden 150.000 kr. og private 570.000 kr.       
  
10. Det skal også i fremtiden være "in" at bo i Løvskal 
Fornyelse og udvidelse af Løvskal forsamlingshus, renovering af udearealer med udstyr, 
faciliteter til overnatning for kanoturister på Nørreå, samarbejde med andre landsbyer i 
Nørreådalen om udnyttelse af de voksende muligheder for naturoplevelser efterhånden 
som jordbrugsudnyttelsen bliver mindre mv. 
Budget: 4.151.000 kr. 
Finansiering: LAG-Viborg 1.100.000 kr., Viborg Kommune 1.000.000 kr., Region Midtjyl-
land 1.000.000 kr., Lokale- og Anlægsfonden 450.000 kr. og private 601.000 kr.  
Efter indstilling fra Ekspertudvalget indstilles projektet til afslag. Begrundelsen er, at 
projektet er meget centreret om fornyelse og udvidelse af forsamlingshuset og kun i 
mindre grad indeholder konkrete aktiviteter til sammenhængende udvikling af erhverv 
og bosætning i Løvskal. 
  
Projektholder, Løvskal-egnens Lokalråd, har protesteret mod vurderingen og indstillingen 
om afslag. Der er vedlagt brev fra Lokalrådet med uddybende argumentation for ansøg-
ningen mv. Herunder argumenteres for, at projektet lever op til kravene og ikke skal 
afvente nærmere drøftelser med de andre landsbyer og Viborg Kommune.  
  
Hertil bemærker administrationen, at det er korrekt, at et projekt for Løvskal ikke skal 
afvente samlet afklaring for flere landsbyer langs Nørreå. Men det er fortsat Ekspertud-
valgets og administrationens opfattelse, at det foreliggende projektet for Løvskal mang-
ler konkrete aktiviteter til en sammenhængende udvikling af bosætning og erhverv i 
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Løvskal og til udnyttelse af de styrkepositioner, der er i området med attraktive natur og 
gode muligheder for friluftsliv.   
  
Budget og finansiering af projekterne, mio. kr. 
Projekt LAG Kommune Private Region Budget
Borris 500.000 500.000 170.000 500.000 1.670.000
Hvam 282.000 450.000 148.000 282.000 1.162.000
Stadil-Vedersø  500.000 500.000 2.357.100 500.000 3.857.100
Thorsminde 550.000 550.000 275.000 550.000 2.475.000
Knebel 600.000 600.000 8.200.000 600.000 10.000.000
Klejtrup 775.000 775.000 308.500 775.000 2.633.500
Bygholm 1.000.000 1.000.000 4.000.000 1.000.000 7.000.000
Selde 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
Ulbjerg-Lynderup 610.000 760.000 720.000 610.000 2.700.000
I alt 5.817.000 6.135.000 16.178.600 5.817.000 34.497.000
  
Reservation og bevillinger Landdistriktsprojekter 
Projekt Reservation 07-09 Bevilling Rest Reservation
Fremtidens landsby 5.967.000
Virksomhedsudvikling i land-
distrikter 
Erhverv i de 6 yderkommu-
ner 
Projekter 2007-2008 2.669.000
I alt 19.500.000 8.636.000 10.864.000
Tabellen viser alene regionsrådets midler til projekterne. Projekterne for Virksomheds-
udvikling i landdistrikter og for Erhverv i de 6 yderkommuner forelægges særskilt til be-
villing. 
  

Bilag 

• Fremtidens landsby - Notat om vurdering af projekterne, processen mv. 
• Brev fra Løvskal-egnens Lokalråd til Vækstforum 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_12_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_12_Bilag_2.PDF
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1-33-76-23-23-09 

13. Ansøgning fra Midtjysk Turisme til "Vækstinitiativ fra offline til online mod 
vestdansk turismes primære målgrupper”

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 27. maj 2009 en bevilling på 2 mio. kr. til Midt-
jysk Turisme til projektet "Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes 
primære målgrupper". Midlerne blev bevilget under forudsætning af, at der kunne tilve-
jebringes tilsvarende finansiering i Region Nordjylland og Region Syddanmark.  
  
Omstændighederne har dog ændret sig, siden bevillingen blev godkendt i Regionsrådet 
den 17. juni 2009. Region Syddanmark har grundet ydre omstændigheder ikke på nuvæ-
rende tidspunkt mulighed for at imødekomme projektet. Der er imidlertid fortsat en posi-
tiv holdning i Region Syddanmark til projektets indhold og arbejdsmåde.  
  
Midtjysk Turisme har anmodet Region Midtjylland om at igangsætte det vedtagne 
"Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper” under 
ændrede forudsætninger. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning, 
  
at Vækstforum derfor indstiller til Regionsrådet, at der fortsat bevilges 2 mio. kr. til 

Midtjysk Turisme til projektet "Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk 
turismes primære målgrupper". 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 27. maj 2009 en bevilling på 2 mio. kr. til Midt-
jysk Turisme til projektet "Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes 
primære målgrupper”. Midlerne blev bevilget under forudsætning af, at der tilvejebringes 
tilsvarende finansiering i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 
  
Projektet omhandler en koordineret vestdansk marketingindsats i 2009/2010 i samar-
bejde med turismeudviklingsselskaberne i Region Nordjylland og Region Syddanmark. 
Indsatsens mål er at sikre større sammenhæng og profilering af fælles turismemæssige 
styrkepositioner, og samtidig understøtte kompetenceudviklingen mod mere tidssvaren-
de marketingindsatser, der har fokus på online medier – deres effekt og værdi.  
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Omstændighederne har dog ændret sig, siden bevillingen blev godkendt i Regionsrådet 
den 17. juni 2009. Region Syddanmark har grundet ydre omstændigheder ikke på nuvæ-
rende tidspunkt mulighed for at imødekomme projektet. Der er imidlertid fortsat en posi-
tiv holdning i Region Syddanmark til projektets indhold og arbejdsmåde. 
  
Midtjysk Turisme har på den baggrund anmodet om at igangsætte projektet alene i Re-
gion Midtjylland, og dermed imødekomme det trængte turismeerhverv i regionen.  
  
Dette betyder dog ikke, at der ses bort fra det samlede vestdanske initiativ, blot at Midt-
jysk Turisme og Region Midtjylland agerer over for et trængt marked – der gennem de 
eneste år har tabt store udenlandske markedsandele.  
  
Midtjysk Turismes justeringer til initiativet forholder sig til, at Region Nordjylland og Re-
gion Syddanmark vil kunne kobles på initiativet, såfremt man efterfølgende måtte ønske 
det. Midtjysk Turisme vil fortsat arbejde for at det sker. 

Bilag 

• Vækstinitiativet fra offline til online - anmodning med buget 
• Projektansøgning Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes pri-

mære målgrupper 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_13_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_13_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_13_Bilag_2.pdf
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1-15-2-76-1-09 

14. Godkendelse af operatør vedr. verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai

Resumé 

Regionsrådet besluttede 21. januar 2009 efter indstilling fra Vækstforum, at der blev 
reserveret 1 mio. kr. i perioden 2009 – 2010 til aktiviteter i forbindelse med verdensud-
stillingen EXPO 2010 i Shanghai. 
  
Der forelægges nu indstilling om valg af operatør og bevilling af de reserverede 1 mio. 
kr. til gennemførelse af Region Midtjyllands aktiviteter i forbindelse med EXPO 2010.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Innovation Center Denmark, Shanghai i samarbejde med Innovation Lab A/S, 
Århus godkendes som operatør til gennemførelse af Region Midtjyllands EXPO 
2010 aktiviteter, og at de reserverede midler hertil på i alt 1 mio. kr. indstilles til 
bevilling i Regionsrådet, således at resultatkontrakt med operatøren kan indgås 
ultimo januar 2010 efter endelig godkendelse i Regionsrådet. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Verdensudstillingen EXPO 2010 afholdes i Shanghai i perioden 1. maj til 31. oktober 
2010 under temaet `Better City – Better Life`, som har fokus på bæredygtig by-
udvikling, herunder energi og miljø, sundhed og uddannelse. Den danske pavillon får 
titlen `Welfairytales`og fokuserer på det gode og bæredygtige liv med udgangspunkt i, 
at vækst og velfærd ikke behøver at finde sted på bekostning af bæredygtig udvikling. 
Der forventes ca. 70 mio. besøgende på verdensudstillingen. 
  
Regionsrådet reserverede i januar 2009 efter indstilling fra Vækstforum i alt 1 mio. kr. til 
at eksponere midtjysk viden og know-how på EXPO 2010. Der er annonceret efter en 
ekstern operatør til at identificere nye, midtjyske videnløsninger, samt opstille, indenfor 
regionens indsatsområder, en markant præsentationsplan og forestå selve afviklingen af 
præsentationerne gennem 1 uge (uge 38 - fra den 20. - 26. september 2010) i den dan-
ske pavillon på udstillingen. 
  
Blandt de ansøgende 7 operatører er Innovation Center Denmark, Shanghai i samarbej-
de med Innovation Lab A/S, Århus fundet bedst egnet, og administrationen foreslår der-
for, at valg af operatør godkendes, således at resultatkontrakt kan indgås ultimo januar 
2010. 
  



 

 

Vækstforum 16. december 2009 
 

49 

Der henvises til bilagene ”Operatør annonce EXPO i Shanghai”, ”Notat om bedømmelse 
af ansøgninger om operatør vedr. EXPO 2010”, "Samlet bedømmelse af 7 ansøgninger 
om EXPO operatør opgaven", "Bedømmelse - underkriterium, pris og kalkulation" samt 
"Bedømmelsesmodel EXPO 2010". 

Bilag 

• Operatørannonce Expo i Shanghai. Final 
• Notat om bedømmelse af ansøgninger om operatør veddr. EXPO 2010 
• Samlet bedømmelse af 7 ansøgninger om EXPO operatør opgaven 
• Bedømmelse - underkriterium, pris og kalkulation 
• Bedømmelsesmodel Expo 2010 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_14_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_14_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_14_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_14_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_14_Bilag_5.PDF


 

 

Vækstforum 16. december 2009 
 

50 

1-30-76-1-09 

15. Orientering om midtvejsevaluering af resultatkontrakt med HIRC om innovati-
onsnetværk for brintteknologi

Resumé 

Regionsrådet besluttede på møde den 25. februar 2009 at bevilge 750.000 kr. for hvert 
af årene 2009 og 2010 til HIRC (Hydrogen Innovation Research Center) i Herning til ud-
vikling af base for et nationalt innovationsnetværk inden for brintteknologi, idet det ind-
arbejdes i resultatkontrakten, at der i december 2009 forelægges en midtvejsevaluering 
for Regionsrådet med udgangspunkt i de forudsatte aktiviteter.  
  
Der foreligger nu en status fra HIRC. HIRC vurderer i den fremsendte status, at der er 
bedre chance for at få Forsknings- og Innovationsstyrelsen til at udpege et nationalt in-
novationsnetværk inden for brintteknologi ved at pege på 'Partnerskabet for Brint og 
brændselsceller' med base i København som ansøger og ansvarlig for netværket, og at 
HIRC i den konstruktion opnår en central rolle som operatør inden for netværket.  

Administrativ styregruppe indstiller, 

at sagen tages til efterretning. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Sagen er forelagt Regionsrådet på møde den 11. december 2009 med følgende ordlyd: 
  
"Direktionen indstiller, 
at administrationen bemyndiges til at justere resultatkontrakten i overensstemmelse 
med de ændrede forudsætninger, og  
at den fremsendte status i øvrigt tages til efterretning.  
  
Regionsrådet besluttede på møde den 25. februar 2009 at bevilge 750.000 kr. for hvert 
af årene 2009 og 2010 til HIRC i Herning til udvikling af base for et nationalt innovati-
onsnetværk inden for brintteknologi, idet det indarbejdes i resultatkontrakten, at der i 
december 2009 forelægges en midtvejsevaluering for Regionsrådet med udgangspunkt i 
de forudsatte aktiviteter.  
  
Administrationen har efterfølgende indgået resultatkontrakt med HIRC, der ud over krav 
om gennemførelse af de løbende aktiviteter, indeholder resultatkrav om:  
1) at HIRC fremsender kvalificeret ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
med henblik på udpegning senest fra og med 2011. Målet er, at HIRC udpeges af Forsk-
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nings- og Innovationsstyrelsen som ansvarlig for nationalt innovationsnetværk inden for 
brintteknologi.  
2) at HIRC sikrer formel opbakning fra et relevant og bredt udsnit af ledende virksomhe-
der, institutioner og aktører inden for området. Eksempler herpå er Partnerskabet for 
Brint og Brændselsceller, CEMTEC, Teknologisk Institut, Risø/DTU, H2-Lolland, Aarhus 
Universitet og Aalborg Universitetscenter.  
  
Der foreligger nu en midtvejsstatus fra HIRC. Status viser, at HIRC har et højt aktivi-
tetsniveau på de løbende aktiviteter (projektudvikling, informationsseminarer, viderefø-
relse af brintdemostratoriet med videre), men at der ifølge HIRC foreligger ændrede for-
udsætninger med hensyn til udarbejdelse af en ansøgning til Forsknings- og Innovati-
onsstyrelsen med det formål at udpege HIRC som nationalt innovationsnetværk inden for 
brintteknologi.  
  
Det fremgår af den fremsendte status, at: "Der foreligger således ikke på tidspunktet for 
midtvejsevalueringen den 18. november 2009 en endelig afklaring om rollefordeling og 
organisering, - men der har siden bevillingen i løbet af året tegnet sig et billede af en ny 
stabil national infrastruktur på brintområdet, ved Partnerskabet for Brint og Brændsels-
cellers endelige etablering i marts 2009 af det nationale sekretariat og branchekontor i 
Dansk Industri med koordinering af brintstrategier i forhold til de operationelle regionale 
centre, som har realiseret virksomhedsnetværk og udviklingsaktiviteter med fremme af 
erhvervspotentialet i brintteknologi. Det er HIRC's vurdering, i forbindelse med valg af 
kvalificeret konsortium og ansøgningsstrategi, som vil give størst chance for udpegning 
og dermed flest dynamiske effekter til opfyldelse af de overordnede regionale målsæt-
ninger om tiltrækning af statsmidler til fastholdelse af brintaktiviteter i HIRC, at man bør 
følge Forsknings- og Innovationsstyrelsens oplyste retningslinjer for nye Innovationsnet-
værk, ved at understøtte eksisterende national infrastruktur i branchen. Samtidig opfyl-
der samarbejdet med alle de relevante aktører om ansøgningen med Partnerskabet for 
Brint og Brændselsceller som national koordinator stadig de regionale målsætninger om 
at have statslige midler til HIRC's centrale rolle som formidlende operatør for opbygning 
af innovative netværk og virksomhedsaktiviteter i Region Midtjylland".  
  
Og fortsat i den fremsendte status: "I fald man fra regionen ønsker, at HIRC derimod 
fortsat kun søger at blive den eneste selvstændige juridiske ansøger af et nationalt In-
novationsnetværk med nationalt kontor i Herning, vil HIRC naturligvis forsøge at leve op 
til kravet, som dog ikke med den nye infrastruktur vurderes at skabe det optimale brede 
nationale samarbejde og ikke den største chance for en realisering via udvælgelse i den 
store konkurrence om udpegningen af nye innovationsnetværk også med andre mere 
etablerede brancher".  
  
Administrationen vurderer, at ovenstående kan sammenfattes således:  

• Hvis HIRC jf. den gældende resultatkontrakt skal leve op til at være ansøger og 
juridisk ansvarlig for innovationsnetværket, vil HIRC fortsat forsøge at løfte opga-
ven, men HIRC vurderer, at chancerne for en udpegning af HIRC ikke længere er 
helt så gunstige.  

• HIRC vurderer, at HIRC har bedre mulighed for at tiltrække statsmidler til brint-
aktiviteter i regionen ved at pege på 'Partnerskabet for Brint og Brændselsceller' 
som ansøger og juridisk ansvarlig for det nationale innovationsnetværk i den fo-
restående ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen ('Partnerskabet for 
Brint og Brændselsceller' udgøres af en række af de centrale aktører inden for 
brint- og brændselscelleområdet og er grundlagt i 2005 på baggrund af den nati-
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onale strategi for brintteknologi. Partnerskabet for Brint og Brændselsceller har 
adresse i København).  

  
På den baggrund er administrationen indforstået med, at HIRC vælger sidstnævnte mo-
del.  

Bilag 

• HIRC midtvejsstatus 18 november 2009 

  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/2009%20December/Punkt_15_Bilag_1.pdf
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1-33-70-10-09 

16. Orientering - Regional konkurrenceevne 2009

Resumé 

I Konkurrenceevneredegørelsen gør regeringen hvert år status over Danmarks konkur-
rencekraft sammenlignet med de øvrige OECD-lande. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
(EBST) har nu offentliggjort Regional Konkurrenceevneredegørelse 2009, der med ud-
gangspunkt i indikatorerne fra Konkurrenceevneredegørelsen gør status over regioner-
nes konkurrencekraft med særlig fokus på de områder, hvor de regionale vækstfora kan 
bidrage til at styrke rammevilkårene for vækst og erhvervsudvikling. Det gælder især 
uddannelse, iværksætteri samt forskning, udvikling og innovation.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet til orientering. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Den regional økonomiske udvikling 
Den aktuelle afmatning i verdensøkonomien har påvirket alle regioner negativt, men på 
arbejdsmarkedet er Region Midtjylland og resten af Vestdanmark ekstra hårdt ramt 
sammenlignet med Østdanmark. Det skyldes, at de konjunkturfølsomme erhverv som 
bygge- og anlægsbranchen samt industrien fylder relativt meget i Region Midtjylland og 
resten af Vestdanmark. De aktuelle konjunkturer skal dog ses i lyset af, at Region Midt-
jylland havde den højeste vækst i tiåret forud for krisen. En vækst der blev skabt gen-
nem en kraftig fremgang i beskæftigelsen, mens produktiviteten dog steg mindre end 
landsgennemsnittet.  
  
Ifølge EBST er den regionale og nationale hovedudfordring på kort sigt at understøtte 
beskæftigelsen, mens det på længere sigt er vigtigt også at styrke produktiviteten, hvor 
Danmark er faldet tilbage på en placering som nr. 13 på listen over mest produktive lan-
de i OECD.  
  
Uddannelse  
Redegørelsen viser, at Region Midtjylland står særdeles godt rustet på uddannelsesom-
rådet:  

• Region Midtjylland har i dag den største andel 25-37-årige med mindst en ung-
domsuddannelse.  

• Kun i Region Midtjylland er andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse, højere end regeringens mål for 2010.  
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• Andelen af en årgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er 
dog faldet i alle regioner fra 2005 til 2007, hvor de gode beskæftigelsesmulighe-
der muligvis har afholdt nogle fra at påbegynde en uddannelse.  

• Næsten alle unge starter på en ungdomsuddannelse men især på de erhvervsret-
tede uddannelser er frafaldet så højt, at kun halvdelen gennemfører uddannelsen. 
Og gennemførelsesprocenten er endda faldende i alle regioner. Det gælder også i 
Region Midtjylland, der dog har landets højeste gennemførelsesprocent på 52.  

• 46 procent af en ungdomsårgang i Region Midtjylland forventes i 2007 at gen-
nemføre en videregående uddannelse. Det er landets næst højeste andel, men 
stadig et stykke fra regeringens målsætning om, at 50 procent af 2015-årgangen 
gennemfører en videregående uddannelse.  

  
Iværksætteri  
Redegørelsen tegner et broget billede af iværksætterne i Region Midtjylland:  

• Den danske etableringsrate er blandt OECDs højeste, og Region Midtjylland har 
en etableringsrate, der cirka er på niveau med landsgennemsnittet.  

• Fra 2001 til 2006 har etableringsraten været stigende i alle regioner, men der 
kan forventes et fald i forbindelse med den nuværende krise.  

• Der er flest vækstiværksættere i Region Midtjylland.  
• Tilfredsheden med væksthusenes vejledning er størst i Region Midtjylland.  
• Både lysten til at starte egen virksomhed og vækstambitionerne er lavest i Region 

Midtjylland.  
 
Innovation, forskning og udvikling  

• I en international sammenhæng indtager Danmark kun en midterplacering målt 
på andelen af innovative virksomheder. ' 

• I forhold til de øvrige regioner i landet indtager Region Midtjylland dog en første-
plads.  

• I Region Midtjylland kommer blot 11 procent af virksomhedernes omsætning fra 
salg af innovative varer og tjenesteydelser.  

• Det er landets laveste. Antallet af nationale patentansøgninger i Region Midtjyl-
land er betydeligt højere end landsgennemsnittet og er vokset kraftigt de senere 
år.  

• Region Midtjylland har ligeledes haft en eksplosiv vækst i EU-varemærker siden 
2005.  

• Det er regeringens målsætning, at den private sektor bruger mindst 2 procent af 
BNP på forskning og udvikling. I Region Midtjylland er andelen 1 procent i 2007, 
hvilket er landets næsthøjeste kun overgået af Region Hovedstadens andel på 
godt 4 procent!  

• Andelen af privatansatte med en videregående uddannelse er støt stigende i alle 
regioner. I Region Midtjylland er andelen cirka 20 procent, men opgørelser viser 
samtidig, at det kun er 1,9 procent af de privatansatte i regionen, der er beskæf-
tiget med egentlig forskning og udvikling.  
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1-01-76-14-09 

17. Mødeplan for Vækstforum - 2010 - udkast

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender udkast til mødeplan for 2010. 

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Sekretariatet foreslår følgende mødedatoer for Vækstforum for 2010: 
  

• 2. - 3. marts - døgnseminar - kl. 12-12 
  

• 12. maj - kl. 9.00-13.00 
  

• 23. juni - kl. 12.00-16.00 
  

• 8. september - kl. 9.00-13.00 
  

• 3. november - kl. 12.00-16.00 
  

• 14. december - kl.9.00-13.00 
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1-01-76-16-08 

18. Eventuelt.

Intet. 
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