
Region Midtjylland
Regional Udvikling

Skottenborg 26
8800 Viborg

www.regionmidtjylland.dk

Status 

1. september 2008 

vedrørende  
Vækstforums handlingsplan

og de ni indsatsområder



2

Generelt

Generelt 2

Megasatsningen Energi og miljø 3

Megasatsningen Energi og miljø 4

Megasatsningen Erhverv og sundhed 5

Megasatsningen Fødevareområdet 6

Uddannelse og kompetenceudvikling 7

Uddannelse og kompetenceudvikling 8

Innovation og it 9

Innovation og it 10

Iværksætteri og virksomhedsudvikling 11

Iværksætteri og virksomhedsudvikling 12

Oplevelsesøkonomi 13

Oplevelsesøkonomi 14

Globalisering 15

Globalisering 16

Statusrapporten er en opfølgning på de initiaver, som er iværksat med udgangspunkt i Vækstforums handlings-
plan 2007-2008. Rapporten er udformet, så den kan læses selvstændigt i papirformat; men for dem, som er sær-
ligt interesserede er der en mulighed for en mere detaljeret status via hjemmesiden www.vaekstforum.rm.dk. 
I den elektroniske udgave af statusrapporten er links til uddybninger markeret med understregning og kursiv.

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Analyser%20og%20publikationer/handlingsplan.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Analyser%20og%20publikationer/handlingsplan.pdf
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/strategi+og+handling/handlingsplan+opf%c3%b8lgning+2008
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Megasatsningen Energi og miljø

Status: 
Under megasatsningen på Energi og miljø var der pr. 1. september 2008 6 resultatkontrakter til  
evaluering:
1. Forberedelse af megasatsning på energi og miljø
2. HIRC (fokus på udviklingsmuligheder inden for brint og brændselscelleteknologi)
3. H2HUB Vestjylland – brintstander projektet
4. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem
5. Biogasproduktion på basis af engafgrøder
6. Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer

Forberedelse af megasatsning på energi og miljø. Omhandler primært udarbejdelse af energiregnskaber og 
handlingsplaner for kommunerne og afvikles i form af kurser for kommunerne i september og oktober måned 
2008. Status på denne kontrakt kan derfor først forelægges for Vækstforum til marts måned.

HIRC (fokus på udviklingsmuligheder inden for brint og brændselscelleteknologi). Der er tale om en viderefø-
relse af aktiviteter igangsat af Ringkøbing Amt. Projektet er afsluttet i april 2008 og godkendt af regionen den 
15. maj 2008.

H2HUB Vestjylland – brintstander projektet. Ansøger vurderer, at projektet forløber efter tidsplanen og bud-
gettet forventes overholdt. Alle tankanlæg er etableret. Der holdes statusmøde inden udgangen af 2008.

Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem. Ansøger vurderer, at projektet gennemføres som 
planlagt og der er ikke afvigelser i budgettet. Der er holdt statusmøde den 21. oktober 2008 med ansøger. Pro-
jektet gennemføres som planlagt. 

Biogasproduktion på basis af engafgrøder. Projektet er forløbet planmæssigt og er nu afsluttet. Der er udar-
bejdet slutrapport. Administrationen har modtaget ansøgning om igangsætning af hovedprojektet.

Pil som energiafgrøde på miljøfølsomme arealer. Projektet er forløbet planmæssigt og er nu afsluttet. Der er 
udarbejdet slutrapport. Administrationen har modtaget ansøgning om igangsætning af hovedprojektet.

Samlet vurdering:
Vedrørende projekter med resultatkontrakter har administrationen ikke oplysninger eller indikationer på, at 
projekterne forholder sig anderledes end ovenfor anført. Administrationen gennemfører de planlagte status-
møder med ansøgerne på alle igangværende kontrakter blandt andet med det formål at sikre kontrakternes 
gennemførelse som forudsat. Administrationens umiddelbare forventning er, at projekterne gennemføres 
som planlagt.

Øvrige initiativer til evaluering pr. 1. september (uddybet på næste side):

7. Navitas Park
8. Netværk MidtVind
9. TeknoMidt (Teknologiprogram)
10. 2. generations biodiesel til danske biler og busser (DAKA)
11. Naturvidenskabernes Hus
12. Energioptimeret svømmebad
13. Virksomhedsnetværk – biomasse til energi
14. Test og afprøvning – vind og biomasse
15. Energiregnskaber og lokale handlingsplaner (er omfattet af nr. 1)
16. Virksomhedsnetværk på biomasseområdet
17. Klimanetværk COP15 (klimatopmøde i København 2009)
18. Energi- og miljøkonferencer
19. EnerCoast – biomassekortlægning på kommuneniveau
20. Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/energi+og+milj%c3%b8?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/energi+og+milj%c3%b8?
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/H2HUBVestjylland010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Fremtidensfjernvarme010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/BiogasproduktionEngarealer010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Produktionafenerigogmilj�Pil010908.PDF
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Megasatsningen Energi og miljø

Øvrige initiativer til evaluering (fortsat fra forrige side)

Navitas Park. Der var oprindeligt afsat 15 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. pr. år i perioden 2007-2011. INCUBA 
Science Park, som står for projektet, har søgt om at reservationen udsættes til 2013-2017.

Netværk MidtVind. Der er i september 2008 indgået resultatkontrakt med Vindmølleindustrien. Projektet 
forløber planmæssigt.

EnergiTEKmidt (Teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder). Programmet er under implemente-
ring. Resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland er til underskrift.

2. generationsbiodiesel til danske biler og busser. Der er indgået resultatkontrakt og ansat en projektleder i 
regi af CBMI. Projektet forløber planmæssigt, men tekniske udfordringer har forsinket projektet. Biodiesel er 
på tankstationerne primo 2009.

Naturvidenskabernes Hus. Der er indgået resultatkontrakt med Naturvidenskabernes hus den 2. juli 2008. 
Kontrakten løber fra juli til 1. marts 2009. Der holdes status møde med ansøger den 15. december 2008. Tele-
fonisk kontakt til ansøger indikerer, at projektet hidtil er forløbet planmæssigt.

Energioptimeret svømmebad. Der er indgået kontrakt med Egmont Højskolen i juni måned 2008. Kontrakten 
løber til 1. januar 2009. Der er afholdt status møde med ansøger den 4. december 2008. Ansøger har oplyst, at 
projektet er blevet ca. et halvt år forsinket, idet de indledende undersøgelser har taget længere tid end for-
ventet. Administrationen afventer pt. en skriftlig redegørelse og begrundet anmodning om fristforlængelse.

Virksomhedsnetværk – biomasse til energi. Projektet er støttet af regionalfonden. Regionsrådet har ikke 
direkte støttet projektet. Projektet forestås af CBMI, og forløber planmæssigt.

Test og afprøvning  - vind og biomasse: Vedrørende vind har administrationen den 14. november 2008 i for-
længelse af partnerskabsaftalen med staten istandsat et møde i Økonomi- og Erhvervsministeriet med delta-
gelse af regionen, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Energistyrelsen og Vindmølleindustrien 
om udpegning af testområder til vindmølleprototyper og 0-seriemøller. Økonomi- og Erhvervsministeriet vil 
herefter udarbejde et statusnotat om industriens behov og mulighederne for at imødekomme disse. 
Vedrørende biomasse er der endnu ikke igangsat konkrete aktiviteter, da det afventer statsligt udspil.

Klimatopmødet i København 2009 (Støtte til aktiviteter i Region Midtjylland). Sagen er under behandling i 
Vækstforum/Regionsrådet.

Energi- og miljøkonferencer. Der er afholdt opstartskonference i Herning i november 2007 med 230 deltagere. 
Den næste konference afholdes den 4. februar i samarbejde med Randers Kommune. Der er sendt invitationer 
til Regionsrådet og Vækstforum.

EnerCoast – biomassekortlægning på kommuneniveau. Projektet er ved at blive opstartet. Resultatkontrakt 
med CBMI er til underskrift.

Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere. Regionsrådet bevilgede den 24. september 2008 2,0 mio. 
kr. til projektet, med forventning om, at der også opnås støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsens program for 
Brugerdreven Innovation og fra Energinet.dk’s ForskEL program. Der er den 28. november 2008 givet afslag 
fra programmet for Brugerdreven Innovation, men bevilling på 2,0 mio. kr. fra Energinet.dk. Administrationen 
arbejder i øjeblikket sammen med Teknologisk Institut om en rekonstruktion af projektet, men nu uden den 
del, der vedrører brugerdreven innovation. Det er administrations vurdering, at kan rekonstrueres inden for 
de bevilligede midler fra regionen og Energinet.dk samt deltagernes egenfinansiering. Der er frist for anden 
runde i programmet for Brugerdreven Innovation, og hvis der eventuelt bliver givet støtte her indstiller admi-
nistrationen at det projekt gennemføres udafhængigt af det øvrige. Administrationen vurderer, at projektet 
skal sættes i gang snarest for de allerede bevilligede midler for at fastholde virksomhedernes engagement.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/erhverv+og+sundhed?
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Megasatsningen Erhverv og sundhed

Status:
Megasatsningen Erhverv og sundhed tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, og 
sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer fra forskning 
over driften af hospitaler til plejehjem og hjemmepleje. Det centrale for indsatsen er at bidrage til forskning, 
udvikling og kommercialisering af ideer indenfor sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation 
og erhvervsudvikling på området. Konkret kan indsatsen omhandle udvikling af nye metoder til behandling 
eller genoptræning, anderledes arbejdsgange, teknologi, der stiller diagnoser hurtigere og bedre, eller design 
af hospitalsudstyr, der samler mange funktioner i ét. Indsatsen vil ske i et tæt samabejde med private virksom-
heder.

Der er pr. 1. september 2008 indgået 2 resultatkontrakter:
•	 Center	for	Pervasive	Healthcare	2.0	(CPH	2.0)
•	 MedTec	Innovation	Centre	(MTIC)

Etablering af Center for Pervasive Healthcare 2.0 (CPH 2.0) 
Der er indgået resultatkontrakt med Alexandra Instituttet om etablering af Center for Pervasive Healthcare 
for perioden 2008-2011. Resultatkontrakten indgår dog først i næste halvårlige opfølgning. CPH 2.0 skal ar-
bejde med udgangspunkt i IKT-området og forske i og forretningsgøre teknologier, der integrerer IT i sund-
hedssektoren. Det centrale for CPH 2.0 vil være at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter indenfor IT 
i sundhedsydelser og etablere nye samarbejder mellem praksissteder i sundhedssektoren, virksomheder og 
forskningssteder.

Etablering af MedTec Innovation Centre (MTIC) 
MTIC er etableret som en fond og der er indgået resultatkontrakt med fonden for perioden 2008-2011.  Resul-
tatkontrakten indgår dog først i næste halvårlige opfølgning. 
MTIC skal arbejde med udgangspunkt i bio- og medtech og har til formål at optimere kommercialiseringen af 
ideer og forskningsresultater indenfor disse områder. Konkret vil platformen arbejde med bl.a. følgende ind-
satsområder: 

Kompetenceopbygning indenfor forretningskritiske faktorer (udvikling, produktion, afsætning, certifice-•	
ring mv.), 
Gennemførelse af demonstrationsprojekter, hvor de mest lovende projekter bringes videre mod ”proof •	
of business” gennem advisory board, teknisk faglig sparring, feasibilitystudier, markedsundersøgelser og 
fremstilling af prototyper.

Øvrige initiativer:
Der arbejdes under Megasatsningen endvidere med følgende to initiativer: 

Etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet:
Formålet med etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet er at sikre, at de gode ideer der 
genereres i sundhedsvæsenet bidrager til øget innovation indenfor sektoren og til erhvervsudvikling generelt. 
Forslag til etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet forelægges Vækstforum i novem-
ber 2008. 

Erhvervsudvikling i tilknytning til Det nye Universitetshospital i Skejby
Regional Udvikling deltager sammen med Projektafdelingen for Det nye Universitetshospital i et udviklingsar-
bejde omhandlende udvikling af metode og proces, der skal skabe innovation og udvikling i det nye hospitals-
byggeri. Formålet med projektet er at sikre, at det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfaringer 
indenfor alle relevante fagområder.

Samlet vurdering:
Etableringen af centrene er blevet forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, men de er nu begge under 
etablering og der afholdes startkonference den 18. november 2008.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/erhverv+og+sundhed?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/erhverv+og+sundhed?
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Megasatsningen Fødevareområdet

Status: 
Megasatsningen på fødevareområdet har som formål at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrence-
evne i fødevareerhvervet, der er en vigtig regional styrkeposition. 

Der er indgået 1 resultatkontrakt på dette indsatsområde:

Thyborøn Havn •	

Vækstforum vedtog i juni 2007 et kommissorium for arbejdet frem mod en sammenhængende handlingsplan 
for indsatsen på fødevareområdet. Kommissoriet beskrev et forprojekt i to faser:

I fase et blev der prioriteret og beskrevet fire overordnede indsatsområder i et samarbejde mellem en 
ekspert arbejdsgruppe, et ekspertpanel bestående af 84 nationale eksperter indenfor fødevareerhvervet samt 
konsulentfirmaet COWI. Det skete på grundlag af et grundigt analyse- og udredningsarbejde. Vækstforum 
vedtog i december 2007, at med udgangspunkt i visionen: ”Klog hverdagsmad som sund forretning” skulle 
arbejdes videre med de fire indsatsområder: 

Åben innovation og vidensamarbejde•	
Ny fødevareidentitet i Region Midtjylland•	
Fremtidens økologiske fødevarer•	
Teknologiudvikling i produktioner, produktionssystemer og forsyning•	

I forprojektets fase to er der blevet beskrevet en strategi og en række konkrete aktiviteter, der på tværs af de 
fire indsatsområder skaber fundamentet for den første sammenhængende handlingsplan for megasatsnin-
gen. Udviklingsarbejdet er gennemført af fire udviklingsgrupper med i alt 30 eksperter, der blev nedsat i marts 
2008 med henblik på at udfolde de fire overordnede indsatsområder. Der er endvidere gennemført en række 
aktiviteter for at kvalificere arbejdet ved at inddrage aktører og samarbejdspartnere.   

Vækstforum forventes på den baggrund at få præsenteret et samlet forslag til strategi og handlingsplan for 
megasatsningen på fødevareområdet i november 2008. Handlingsplanen vil pege på tre overordnede initiati-
ver:

En række aktiviteter, der skal skabe øget innovation og vidensamarbejde i fødevarebranchen ved at ud-•	
vikle, afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsrelationer.
Netværks-, rådgivnings- og kompetenceudviklingsaktiviteter, der kan øge fødevarevirksomhedernes in-•	
novationskraft.
En række udviklingsprojekter, der skal medvirke til at skabe et mere differentieret udbud af produkter fra •	
de regionale fødevarevirksomheder.

Undervejs i forprojektperioden har Vækstforum ydet tilskud til følgende aktiviteter, som understøtter mega-
satsningen:

Vækst 2011 – Thyborøn Havn•	 : Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk 
(Operatør: Thyborøn Havn).
Analyse af erhvervspotentialet i fødevareforsyningen til storkøkkener (Operatør: Silkeborg Tekniske •	
Skole).
Smag på Kunsten (Operatør: Agro Business Park/Aros).  •	

Samlet vurdering:
Initiativerne gennemføres som planlagt.                                                                                                      

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/f%c3%b8devarer?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/f%c3%b8devarer?
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Thybor�nHavn010908.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Thybor�nHavn010908.pdf


7

Uddannelse og kompetenceudvikling

KOMPETENCEmidt                                                                           
                                                       

Status: Status: Projekt KOMPETENCEmidt har som mål at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de 
små og mellemstore virksomheder i regionen, herunder at bedre dialogen mellem uddannelsesinstituionerne 
og virksomhederne om efteruddannelsesindsatsen. Som led i projektet skal der  hvert år gennemførelse 3000 
virksomhedsbesøgår, indgås 2000 aftaler om videre arbejde med uddannelsesplanlægning i virksomheden og 
sættes 1500 konkrete uddannelsesforløb i gang.  

Der er nedsat et regionalt Kompetenceråd, som i perioden har afholdt i alt 3 møder samt en opstartskonfe-
rence.

Der er indgået resultatkontrakt for perioden 23. november 2007 til 31. december 2009 med Væksthus Midt-
jylland som operatør.  Væksthuset har endvidere indgået resultatkontrakt med de 6 konsortier bestående af 
uddannelsesinstitutioner, erhvervsserviceenheder, jobcentre samt arbejdsmarkedets parter, der skal være 
projektets udførende led. Projektets aktiviteter er kommet godt i gang,  dog med en vis forsinkelse pga. at det 
har været tid- og ressourcekrævende at bringe projektets i alt 170 partnere over i en egentlig driftfase.,  Se 
kontraktsopfølgning på hjemmesiden.

Samlet vurdering:
Initiativerne gennemføres som planlagt. 

Mere uddannelse                                                                             

Status: Formålet med initiativet er at få flere unge til at tage en videregående uddannelse, samt fastholde 
en geografisk spredning og yderligere internationalisering af de videregående uddannelsestilbud. Der er flere 
elementer i initiativet. Det første er en analyse af de unges vandring gennem uddannelsessystemet  ved AKF 
og det andet element er støtte til udvikling af nye uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet.  Analy-
sen præsenteres for offentligheden den 26.11.08 og vil herefeter kunne findes på regionens hjemmeside.

Der er p.t. kontrakter under udarbejdelse til yderligere tre projekter på regionens uddannelsesinstitutioner: 
Flere og bedre elektroingeniører på AU, HIH, Teknologiobservatorium på AU, HIH samt  en ny specialisering 
inden for professionsbacheloruddannelsen i Karakteranimation, Computer Graphics Artist på VIA, The Anima-
tion Workshop.

Samlet vurdering:
Projektet gennemføres som planlagt.                                                                                                     

AU-HIH                                                                                                    

Status: Parterne i projektet er Region Midtjylland, AU-HIH og de 4 landsdelscenterkommuner Herning, 
Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner, og formålet er at styrke erhvervsforskning, iværksætteri og 
videnspredning. Der er indgået en resultatkontrakt, der vedrører 4 indsatsområder (se hjemmesiden)

1) Innovation og forretningsudvikling
2) Iværksætteri
3) Samspil mellem viden- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder
4) Styrke og udvikle Center for Powerline - vedrørende virksomhedernes brug af ny teknologi

Samlet vurdering:
Projektet gennemføres overordnet set som planlagt, dog med forsinkelser for indsatsområdet vedrørende 
samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse+og+kompetenceudvikling?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse+og+kompetenceudvikling/kompetenceplatform
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Kompetenceplatform010908.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Kompetenceplatform010908.pdf
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v�kstforum/indsatsomr�der/uddannelse+og+kompetenceudvikling/mere+uddannelse
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/AU-HIH010908.PDF
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Uddannelse og kompetenceudvikling

Ledelsesudvikling                                                                            

Status: Projektet har to faser og sigter mod en overordnet, forskningsbaseret strategi for ledelsesudvikling. 
Strategien skal danne grundlag for konkrete tilbud om ledelsesudvikling og virksomhedsnetværk, der kan 
medvirke til at sprede og kvalificere arbejdet. Viborg Kommune, Væksthus Midt og Købmandsskolen afleve-
rer ved årsskiftet deres konkrete videocase produktioner, samt beskrivelser af erfaringer og læringspointer 
fra arbejdet i projektets fase 1. Learning Lab, Århus Købmandsskole, og HIH, begge Århus Universitet kom-
mer med i projektet fra første kvartal af 2009. Forskning og dokumentationsarbejdet - foretaget af Århus 
Købmandsskole, Business Centret og Ålborg Universitet ligger klar i januar 2009, hvorefter alle erfaringer 
sammenfattes til en række anbefalinger, der senere i 2009 formidles på konferencer og danner baggrund for 
indstilling af projektets fase 2. Et møde mellem DI, DE og RU har på tegnebrættet skabt et nyt tiltag, hvor der 
stilles skarpt på den gode rådgivning og hvordan det kan understøtte ledelsesudvikling.

Samlet vurdering:
Projektet gennemføres som planlagt.                                                                            

Udvidelse af arbejdsstyrken                                                           

Status: Vækstforum har besluttet, at 20% af midlerne til regional udvikling skal bruges til formålsbestemte 
puljer. I september 2007 blev der udbudt en pulje indenfor området udvidelse af arbejdsstyrken og otte pro-
jekter blev indstillet til bevilling af midler fra puljen. Det drejer sig om initiativer med følgende målgrupper: et-
niske unge (1 projekt), kvinder (2 projekter), seniorer (1 projekt), borgere med fysiske eller psykiske begræns-
ninger (3 projekter), aktørsamarbejde om det rummelige arbejdsmarked (1 projekt):

Kvinder omkring de 30 - på vingerne som hele mennesker•	
Senior styrken •	
Mestring af sygdom - på vej mod et arbejdsliv•	
Udviklingsplatform i Region Midtjylland•	
Jobsløjfen•	
Huset Venture - Ikast-Brande •	
Beskæftigelsesfremme til ADHD-ramte i Randersområdet•	
Fra udsat til ansat. •	 Se kontraktsopfølgning på hjemmesiden.Her er der i perioden gennemført 18 nye indi-
viduelle coaching, mentor-, og opkvalificeringsforløb. Målet er 20 i hele projektperioden. 

Der er udarbejdet resultatkontrakter for alle 8 projekter, men kun et skulle afrapportere pr. 31.8.08:

Samlet vurdering:
Initiativerne gennemføres som planlagt.

JOBmidt                                                                                                      

Status: Programmet JOBmidt har som mål at sikre en udvidelse af arbejdsstyrken. Programmet består af en 
række indsatsområder.  Vækstforum har godkendt projektbeskrivelsen til de første to på sit møde i maj 2008. 
Det drejer sig om:
•	 Modtagelse	og	fastholdelse	af	udenlandsk	arbejdskraft	
•	 Modtagelse	og	fastholdelse	af	udenlandske	studerende

Vækstforum og Regionsrådet forventes ultimo 08 at bevilge midler til disse to initiativer, hvorefter der forven-
tes indgået resultatkontrakter med de konsortier, der skal gennemføre projekterne. De øvrige indsatsområder 
i programmet bliver udviklet i 2009. 

Samlet vurdering:
Initiativerne gennemføres som planlagt.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse+og+kompetenceudvikling?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v�kstforum/indsatsomr�der/uddannelse+og+kompetenceudvikling/ledelsesudvikling
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/uddannelse+og+kompetenceudvikling/udvidelse+af+arbejdsstyrken
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Fra%20udsat%20til%20ansat010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Projekter/4.6%20udvidelse%20af%20arbejdsstyrken/Modtagelse%20og%20fastholdelse%20af%20udenlandsk%20arbejdskraft/Udkast%20til%20programbeskrivelse%20JOBmidt.pdf
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Innovation og it

IT som innovativ drivkraft                                                            

Status: Den 25. marts 2008 blev aktører og organisering godkendt, og Regionsrådet bevilgede midler til de 
første 3 år den 21. maj 2008.  Alexandra Instituttet er operatør på vegne af et konsortium, som desuden består 
af Innovation Lab og It forum. Projektet er iværksat pr 1. juni 2008. Administrativ ledelse ansat hos Alexandra 
Instituttet pr. 1. september, projektleder i Innovation Lab pr. 1. juni, ledelse af netværksagenter (it Forum) er 
ansat pr. 1. juni. Projektet sigter på at styrke erhvervslivets innovation ved at anvende it til at udvikle nye pro-
dukter, processer eller koncepter. 

Projektet indeholder 4 elementer:
Lokalt forankrede og medfinansierede IT-netværksagenter skal styrke samarbejdet mellem det lokale •	
erhvervsliv og it-videnmiljøet – og samarbejdet virksomhederne imellem. Agenterne er knyttet sammen i 
et netværk – og til videnmiljøet på Katrinebjerg. Af de 6 netværksagenter er 1 tiltrådt pr 1. oktober – yder-
ligere 2 stillinger i opslag, og sidste 3 opslås snarest.
Innovationspulje. Der støttes innovationsprojekter efter ansøgning, som forelægges Vækstforum. Proces-•	
sen afventer ansættelse af netværksagenter samt nedsættelse af faglig styregruppe.
Rekruttering. Der igangsættes en indsats for at rekruttere studerende til it-uddannelserne og it-arbejds-•	
kraft i udlandet for at imødegå manglen på it-arbejdskraft.
Internationalt samarbejde. Der etableres samarbejde med udvalgte regioner, der arbejder innovativt med •	
it. Samarbejde med Shanghai er igangsat.

Samlet vurdering
Etablering, planlægning af aktiviteter, rekruttering og tilvejebringelse af kommunal medfinansiering har 
været de helt dominerende aktiviteter i denne kontraktperiode. Dette er forløbet med fuldt tilfredsstillende 
fremdrift og resultat.

Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede)  

Status: Målsætningen med projektet er at øge samspillet mellem viden- og uddannelses¬institutioner 
på den ene side og virksomheder på den anden, og dermed styrke innovationen i regionens virksomheder. 
Samspillet øges f.eks. ved at motivere virksomheder til at ansætte højtuddannede, ved at styrke brobygger-/
matchmaker-funktionerne i regionen og ved at udvikle helt nye metoder til at fremme vidensamspillet.
 
Der blev gennemført et forprojekt om ”Viden i arbejde” i 2007. Undervejs i processen skiftede projektet navn 
til ”Vidensamarbejde”. Den 29. januar 2008 besluttede Vækstforum at revurdere projektet. Der forelægges 
et nyt forslag til initiativ for Vækstforum i 2009. Dette forslag er bl.a. baseret på resultaterne af en analyse af 
samspil mellem virksomheder og brobyggere i forbindelse med innovation. Denne analyse er afsluttet i efter-
året 2008.

Et selvstændigt delprojekt under Vidensamarbejde er Markedsplads for højtuddannede. Dette delprojekt blev 
vedtaget på Vækstforums møde den 13. juni 2007 og løber til 2010. Der er indgået resultatkontrakter med 3 
operatører som driver en række aktiviteter, der har det fælles at øge andelen af virksomheder i regionen, der 
ansætter højtuddannet arbejdskraft. Aktiviteterne omfatter: 

Udbud af et karriereværksted for studerende ved videregående uddannelse•	 r; 
Projektledelse i tilknytning til et såkaldt Career Campus i Vestjyllan•	 d; 
Udstationeringen af kontaktmæglere ved erhvervsråd•	 ; 
Afviklingen af kontaktmesser, hvor studerende og virksomheder kan mødes; •	
Etableringen af en projektwebside med tilhørende jobbørs.•	
Kontrakt om følgeforskning i relation til delprojektet med første afrapportering i foråret 2009.•	

Se de tre kontraktopfølgninger på hjemmesiden.

(Fortsættes på næste side)                                                                

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+og+it?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/it+som+drivkraft
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/vidensamarbejde
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Markedsplads%20karrierev010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Markedsplads%20Campus010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Markedsplads010908.PDF
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v�kstforum/strategi+og+handling/handlingsplan+opf�lgning+2008
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Innovation og it

Vidensamarbejde (markedsplads for højtuddannede) 

(Fortsat fra forrige side)
Kontaktmæglerne, der er udstationeret i erhvervsråd, som til sammen dækker 80 % af regionens kommuner, 
har påbegyndt deres opsøgende arbejde over for virksomheder, hvilket allerede har ført til kontakter/samar-
bejder mellem studerende/færdiguddannede og virksomheder. 31 studerende har gennemført det første kar-
riereværkstedsforløb udbudt ved Aarhus Universitet, mens 39 studerende er tilmeldt andet forløb. Deltager-
evalueringen af det første forløb var positiv. Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune har ikke så mange 
brugere som forventet på nuværende tidspunkt, men der er i statusrapporteringen redegjort for hvordan 
målsætningen søges nået i løbet af den kommende periode. 

Samlet vurdering:                                                                             
Projektet forløber tilfredsstillende, om end der på et enkelt delprojekt er behov for mindre justeringer for at 
opnå de opstillede mål. 

Brugerdreven innovation-BDI                    

Status: Initiativet sætter fokus på, at BDI kan udgøre et centralt element i forretningsudvikling, og supplere 
den prisdrevne og teknologiske innovation. Regeringen har afsat en pulje til BDI på 300 mio. kr. i 2007-2009. 
I 2007 og 2008 er en pulje reserveret til at medfinansiere projekter, som de regionale Vækstfora kan indstille 
direkte.

Vækstforums første projekt retter sig mod udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område og blev 
iværksat den 1. januar 2008. Projektet har som overordnet formål at udvikle metoder til BDI og styrke virksom-
hedernes forretningsudvikling via samme. 

Projektet er organiseret som et partnerskab, bestående af Alexandra Instituttet, Egmont Højskolen, Landsby-
en Sølund, Vitus Bering, Danmarks Pædagogiske Universitet - Learning Lab, Innovation Lab, Hjælpemiddelin-
stituttet, Væksthus Midtjylland, Key2know, Personics, Safelink, Aabentoft, Coloplast, KR hospitalsudstyr, Team 
Online, Teknologisk institut, De Samvirkende Invalideorganisationer, Region Midtjylland. Flere virksomheder 
har ønsket at deltage og involveres undervejs. Alexandra instituttet er operatør samt projektholder. I alle del-
projekter er repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner og brugere.

Projektet består af 4 eksperimenter og en tværgående aktivitet: 
Eksperiment 1: Udvikling af hjælpemidler til handicappede uden et ekspressivt sprog. •	
Eksperiment 2: BDI -kursus for unge handicappede.  •	
Eksperiment 3: Bedre anvendelse af hjælpemidler. •	
Eksperiment 4: User – communities, som BDI- driver. •	
5. Tværgående aktivitet: Dialog, systematisering og formidling. Der skal være en løbende dialog med de 4 •	
eksperimenter og hentes viden udefra for at bidrage til udvikling af BDI -metoder, som virksomheder kan 
hente inspiration i. 

Se kontraktopfølgningen på hjemmesiden.

Vækstforum besluttede d. 29. august 2008 at indstille et projekt om udvikling og vækst via innovationsallian-
cer mellem erhvervsliv og et sundhedscenter – projektet relaterer sig til megasatsningen Erhverv-sundhed. 
Projektet er godkendt under statens BDI-program i efteråret 2008 og har forventet start 1. januar 2009.

Samlet vurdering:
Det første BDI-projekt indfrier kravene i resultatkontrakten og har ud over dette opnået en række uventede 
synergi effekter mellem projekterne, der bl.a. betyder, at resultaterne og de nye metoder kommer til at indgå i 
flere metodebøger.                                                                                                          

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+og+it?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v�kstforum/indsatsomr�der/innovation+/brugerdreven+innovation+-+handicapprojekt
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/BDI07projekt300608.pdf
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Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Iværksætterkultur i uddannelsessystemet  

Status:  Initiativet skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen med henblik på 
at skabe en øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de videregående uddannelser. Der er 
to elementer i initiativet:

En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessysstemet. 
Der er indgået resultatkontrakt med Iværksætterakademiet IDEA om en indsats for at styrke iværksætteri og 
entrepreneurskab i undervisningen. Kontrakten er indgået for en perioden 2008-2009, men skal genforhand-
les med udgangen af 2008. Indsatsen omfatter blandt andet udvikling af undervisningsmetoder og undervis-
ningsmaterialer, kompetenceudvikling af undervisere og etablering af undervisernetværk. Kontraktopfølgning 
vedrørende IDEA kan læses på hjemmesiden

Etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner. 
Formålet med indsatsen er at give de studerende mulighed for at udvikle og afprøve nye forretningsideer.  Der 
er givet tilsagn til etablering af et studentervæksthus ved The Animation Workshop i Viborg – Midtjysk Anima-
tionsvæksthus. Studentervæksthuset er under etablering og der er indgået resultatkontrakt med The Ani-
mation Workshop for perioden 2008-2009. Resultatkontrakten indgår dog først i næste halvårlige opfølgning. 
Endvidere har Vækstforum reserveret midler til etablering af et studentervæksthus i Århus.  Der forventes 
primo 2009 indgået resultatkontrakt med et konsortium af flere uddannelsesinstitutioner i Århus området.
Der er indgået resultatkontrakt med Erhvervsakademiet Minerva om etablering af et virtuelt studentervækst-
hus. Resultatkontrakten er indgået for perioden 2008-2009. Se kontraktsopfølgningen på hjemmesiden.Et 
virtuelt studentervæksthus skal medvirke til at fremme motivation og mulighed for innovation i lighed med de 
øvrige fysiske studentervæksthuse, men med et virtuelt studentervæksthus kan indsatsen udvides til også at 
omfatte yderområderne. 

Samlet vurdering:                                                                            
Initiativerne gennemføres som planlagt.                                                                                                                  

Rådgivning til iværksættere                                                     

Status: Initiativet har som mål at øge overlevelsesraten for nye virksomheder og øge andelen af vækst-
iværksættere gennem tilbud om viden- og kompetencetilførsel på et højt specialiseret niveau. Der er indgået 
resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om gennemførelse af iværksætterprogrammet STARTmidt. 
Resultatkontrakten er indgået for perioden 2008-2009 og programmet er i drift. Se kontraktsopfølgningen på 
hjemmesiden.

STARTmidt programmets hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, der 
omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning til vækstorienterede iværksættere. Programmet indeholder 
herudover en række andre tilbud til iværksættere, blandt andet vækstgrupper, netværk og kurser. 

Endelig indeholder programmet også kompetenceudvikling for medarbejdere i det samlede erhvervsservice-
system.

Samlet vurdering:                                                                            
Initiativet gennemføres som planlagt.                                                                                                            

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+i+uddannelser
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Status_IDEA010908.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Status_IDEA010908.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Minerva010908.PDF
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling/startmidt+for+v%c3%a6kstiv%c3%a6rks%c3%a6ttere
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/StartMidt010908.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/StartMidt010908.PDF
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Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Kapitalformidling            
                                                                 

Status: Vækstforum har på sit møde i oktober indstillet til henholdsvis Regionsrådet og Erhvervs- og Bygge-
styrelsen, at der bevilges midler til gennemførelse af initiativet Kapitalformidling med et konsortium bestå-
ende af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer som operatør. 

Projektet Kapitalformidling har som mål at forbedre vækstpotentielle iværksættere og virksomheders adgang 
til finansiering. Initiativet omfatter en øget regional forankring af Vækstfondens produkter, udvikling og gen-
nemførelse af et investorreadiness program for iværksættere samt fremme af Business Angels investeringer. 

Samlet vurdering:  
Vækstforums indstilling til bevilling forelægges på Regionsrådets møde den 19. november 2008. 
  

Virksomhedsudviklingsprogram        
                                         

Status: Initiativet har som mål at der skabes flere vækstvirksomheder, der opbygger klare markedsstrate-
gier, opbygger internationale netværk og accelererer international vækst, via adgang til netværk, metoder, 
værktøjer mv.  

Initiativet indeholder, som hovedaktivitet, programmet Vækstmidt, hvor etablerede virksomheder, via en 
vækstpakke, tilbydes rådgivning, sparring og kompetenceudvikling. 

Der er iværksat udviklingsaktiviteter under overskriften ”advanced manufacturing cluster”, der har haft som 
mål at implementere projekter og teste metoder til strategisk forretningsudvikling i netværk. Resultaterne 
heraf har inspireret det netværks- og klyngeprogram, som Vækstforum indstillede på mødet 1. oktober 2008. 

Der er indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland om gennemførelse af virksomhedsudviklingspro-
grammet VÆKSTmidt. Resultatkontrakten dækker aktiviteter i perioden 2007-2009. Der forventes indgået 
resultatkontrakt med Væksthuset vedrørende operatøropgaven på netværks- og klyngeprogrammet primo 
2009.  

Kontraktopfølgning vedrørende VÆKSTmidt programmet kan læses på hjemmesiden. 

Samlet vurdering:  
Initiativerne gennemføres som planlagt, dog er Vækstmidt programmet igangsat november 2007 og slutdato 
udskudt fra 31.12.2008 til 31.12.2009, så alle planlagte aktiviteter kan afsluttes inden for programperioden.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling/kapitalformidling
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/iv%c3%a6rks%c3%a6tteri+og+virksomhedsudvikling/klyngemidt
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Vaekstmidt%20010908.pdf


13

Oplevelsesøkonomi

Midtjysk Turisme                                        

Status: Fonden Midtjysk Turisme er etableret med det formål at løse en række regionale strategiske udvik-
lings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destinationer, kom-
munerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionale niveau. 

Som regional turismefremme operatør har Midtjysk Turisme ansvaret for at understøtte turismeerhvervet 
gennem kompetenceudvikling, innovation og iværksætteri. Der er indgået en resultatkontrakt med Midtjysk 
Turisme – fordelt med basismidler til opretholdelse af organisation samt procesmidler til udvikling af projek-
ter. Der holdes seks årlige koordinationsmøder mellem Region Midtjylland og Midtjysk Turisme, herunder ved-
rørende de igangsatte projekter og deres fremdrift.  Se  opfølgningen på resultatkontrakten på hjemmesiden. 

Samlet vurdering:  
Initiativet gennemføres som planlagt.                                                                                                                        

Internationale oplevelsesfyrtårne                                          

Status: Formålet er, at understøtte regionens internationale vækst- og tiltrækningspotentiale, samt at 
tilbyde regionens borgere noget nyt og unikt, der gør regionen interessant beskæftigelsesmæssigt og som 
bosætnings- og leveområde. 

Vækstforum besluttede i januar 2008 at tildele 11 konsortier ud af 21 en indledende udviklingsfinansiering 
på op til 1 mio. kr. til analyser og forprojekter, der skal bruges til at undersøge og kortlægge potentialerne for 
et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne fremlægger resultaterne af forprojekterne i oktober 2008. 
Vækstforum afgør primo 2009, om et eller flere af konsortierne skal have yderligere udviklingsstøtte.

Der er udarbejdet resultatkontrakter for samtlige projekter:
•	 World	of	Crime	
•	 International	vidensindsamling	
•	 Midtjysk	oplevelsesproduktion	
•	 Vindenergi	/	Danmarks	energimuseum
•	 Planet	Randers
•	 Kilden
•	 Havets	hus
•	 Stjernen
•	 Multiarena	Århus
•	 Hedens	Colosseum

Samlet vurdering:  
Initiativerne gennemføres som planlagt.                                                                                                                                                  

Film og nye medier                                        

Status: Formålet er at etablere et tværregionalt samarbejde mellem Region Midtjylland og Region Nord-
jylland med fokus på udnyttelse af det kreative vækstpotentiale inden for film og nye medier. I januar 2008 
afsatte Vækstforum midler til udvikling af et tværregionalt forprojekt med fokus på det kreative vækstpoten-
tiale inden for film og nye medier. Projektet har resulteret i en fælles strategi, der skal lede frem mod en større 
tværregional erhvervssatsning. 

Samlet vurdering:  
Initiativerne gennemføres som planlagt

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/oplevelses%c3%b8konomi?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/oplevelses%c3%b8konomi/fonden+midtjysk+turisme
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/MT%20Procesmidler%202008_Resultatkontraktopf�lgning%20september%202008.pdfResultatkontrakt%20opf�lgning.pdf
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/oplevelses%c3%b8konomi/internationale+oplevelsesfyrt%c3%a5rne
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/oplevelses%c3%b8konomi/film+og+nye+medier
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Oplevelsesøkonomi

Regionale oplevelsesprojekter                      

Status: Formålet med de regionale oplevelsesprojekter er at styrke Region Midtjylland som oplevelsesregion 
og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. megasatsningsområderne. Vækstfo-
rum udbød således i august og september 2007 to ansøgningsrunder af regionale oplevelsesprojekter – i alt 
25 mio. kr. af Vækstforums midler til formålsbestemtepuljer. 

En ekspertgruppe prækvalificerede 20 projekter ud af 98 ansøgninger. 16 projekter har pr. 1. september fået 
en bevilling fra Vækstforum.  Projekterne har overvejede haft fokus på udvikling af turisterhvervet fx digitalt 
formidling, koblinger til regionens megasatningsområder som fødevarer, energi og miljø. Enkelte projekter har 
mere fokus på oplevelsesbaseret erhvervsudvikling fx kreative erhverv.

Nedenfor er markeret de initiativer, hvor der er udarbejdet resultatkontrakter og dermed mulighed for at se 
opfølgningen på hjemmesiden: 

Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland.•	
Sund turismeforretningsmuligheder for turismen i den sunde region •	
Ny IT i turismen – digitalisering af turismeinformation og formidling til regionens gæster •	
Erhvervsturisme – et nyt forretningsområde med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjyl-•	
land 
AudioDramaBizz, Teater Katapul•	 t 
CAVI – byens digitale liv •	
Oplevelsesøkonomi i nationalparke•	 n
Tiden er afgørende – Den teknologiske rejse 1847-1900 •	
Nye veje til vækst •	
Pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder i Region Midtjylland •	
100 nye sunde oplevelsestiltag •	

Se de fem kontraktsopfølgninger på hjemmesiden.

Der er endnu ikke udarbejdet resultatkontrakt for følgende projekter:
Danmarks pengemuseum – et samlingspunkt for uddannelse, kultur og erhverv•	
Nørre Vosborg•	
Natur- og kultur database, Søhøjlandets økomuseum •	
Til højbords i Vikingehallen – levendegørelse af vikingetidens måltider og festtraditioner•	
Hærvejen – et moderne oplevelsesrum med historie •	

Samlet vurdering:  
Initiativet gennemføres som planlagt. 

Oplevelsesøkonomisk videnplatform                     

Status: Formålet med initiativet er, at opbygge viden om og forståelse af emnet oplevelsesøkonomi, samt 
at medvirke til udbredelse af viden inden for området - både som værktøj for kompetenceudvikling og som 
konkurrenceparameter. Der er sat en række tiltag i gang for at styrke videnopbygningen. Det omfatter blandt 
andet analyser i samarbejde med REG LAB og aftaler med Midtjysk Turisme (se forrige side).

Samlet vurdering:  
Initiativerne gennemføres som planlagt.                                                                                                                                           

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/oplevelses%c3%b8konomi?
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/S�sonforl�ngelse_Resultatkontrakt%20opf�lgning%20setember%202008.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/SundTurisme_Resultatkontrakt%20opf�lgning%20setember%202008.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/AudioDramaBizz_Resultatkontraktopf�lgning%20september%202008.pdf.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Oplevelses�konomi%20i%20nationalparker_Resultatkontraktopf�lgning%20september%202008.pdf.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/Arkiv/Kontraktopf%20sept%2008/Ny%20vej%20til%20V�kst%20-%20Oplevelsesbaseret.pdf
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v�kstforum/strategi+og+handling/handlingsplan+opf�lgning+2008
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/innovation+/oplevelses%c3%b8konomi/fokus+analyse
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Globalisering

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles                                       

Status:  Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles er etableret som en forening pr. 1. januar 2007 med deltagelse 
af alle 19 kommuner i regionen samt Region Midtjylland og har 5 ansatte. Kontorets hovedopgave er at sikre 
borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af det europæiske samarbejde. 
Kontorets mål er at formidle information, skabe netværk og partnerskaber, bidrage til internationalisering og 
kompetenceudvikling samt at medvirke til at skabe de bedste internationale rammebetingelser for øget vækst 
og konkurrencedygtighed i regionen, og kontoret udsender nyhedsbreve til relevante aktører i regionen.

Arbejdet har det første år været koncentreret om at skabe gode netværk i regionen og gøre opmærksom på 
kontorets ydelser og kontoret har i 1. halvår af 2008 arbejdet med 162 henvendelser fra virksomheder, uddan-
nelsesinstitutioner og offentlige myndigheder og gennemført en tilfredshedsmåling, som viser, at 95% af kon-
torets kunder er tilfredse med kontorets arbejde. Der er afholdt generalforsamling i foreningen bag kontoret i 
august måned, hvor medlemskredsen udtrykte stor tilfredshed med de opnåede resultater. 

Kontorets årsrapport fra 2007 samt regnskab og vedtægter kan ses på Vækstforums hjemmeside. 

Samlet vurdering:  
Projektet gennemføres som planlagt.

Internationale samarbejdsrelationer                           

Status: Region Midtjylland har besluttet at indgå samarbejdsaftaler med følgende regioner:

Leningrad Oblast i Rusland – herunder det erhvervsrettede kontor Danish Business Service i  •	
St. Petersborg
Nedre Schlesien i Polen•	
Bács-Kiskun Amt og Györ-Moson-Sopron Amt i Ungarn – herunder det erhvervsrettede samarbejde med •	
Development of new Business Opportunities (DBO) i Budapest
Brasov Amt i Rumænien – herunder det erhvervsrettede kontor DAROBI-Center i Brasov•	
Shanghai Byprovins i Kina – herunder repræsentationskontor i samarbejde med Århus Kommune•	

Der er pt. underskrevet samarbejdsaftale med Györ-Moson-Sopron Amt i Ungarn,  Shanghai Byprovins  samt 
Leningrad Oblast i Rusland. Samarbejdsaftale med Nedre Schlesien i Polen underskrives den 20. november og 
samarbejdsaftale med Bács-Kiskun forventes underskrevet inden årets udgang.

Der er lavet resultatkontrakter med DAROBI-Center i Brasov gennem NUpark i Holstebro og Development of 
new Business Opportunities i Budapest.

DAROBI-Center er bemandet med to rumænske medarbejdere i Brasov og har i 2008 oplevet en stigning i 
antallet af henvendelser fra danske virksomheder. Dette skyldes bl.a., at Rumænien efter indtræden i EU er 
blevet mere attraktivt for danske virksomheder og at NUpark har ansat en rumænsk medarbejder i Holstebro, 
som har fået kontakt til mange virksomheder med interesse for Rumænien. Kontoret har gennemført aktivi-
teter på fødevareområdet og vedrørende energibesparelse i offentlige bygninger og løst en række konkrete 
opgaver for danske virksomheder.

Samlet vurdering:  
Projektet gennemføres som planlagt.

(Fortsættes på næste side)

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/internationale+relationer?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/tv%c3%a6rg%c3%a5ende+initiativer/internationale+relationer/midtjyllands+eu-kontor
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/tv%c3%a6rg%c3%a5ende+initiativer/internationale+relationer/strategiske+samarbejdsregioner
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Globalisering

Internationale samarbejdsrelationer                                    
(fortsat fra forrige side)

Status:  Development Of New Business Opportunities (DBO) i Budapest er et midtjysk funderet internatio-
nalt udviklingsagentur, der har til opgave at udvikle nye forretnings- og samarbejdsmuligheder mellem mindre 
virksomheder, private organisationer, institutioner og skoler samt lokale og regionale myndigheder i det nye 
Europa.
DBO har i foråret undersøgt muligheder for at rekruttere arbejdskraft fra Ungarn til brancher og fagområder, 
hvor behovet er størst i Danmark – og har åbnet en ungarsk sproget portal om jobmulighederne i Danmark. 
Kontoret har endvidere i samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder arbejdet på et projekt om 
etablering af hjælpemiddelcentraler for handicaphjælpemidler i samarbejde med det ungarske sundhedsmini-
sterium. Kontoret har endvidere ydet individuel rådgivning til danske virksomheder vedrørende det ungarske 
marked.

Samlet vurdering:  
Det vurderes, at projektet gennemføres som planlagt                                                                                                

Vestdansk Investeringsfremme                                          

Status: Vestdansk Investeringsfremme er etableret i 2006 af 7 vestdanske amter og i 2007 etableret som en 
forening med 3 stiftende medlemmer – Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland – og er 
et samarbejde mellem de tre regioner og Invest in Denmark under Danmarks Eksportråd. I samarbejdet indgår 
også 5 udviklingsparker i Vestdanmark, hvor 7 regionale projektledere er placeret: 2 ved Novi A/S i Ålborg, 1 
ved Alexandra Instituttet i Århus, 1 ved iNano Centret ved Århus Universitet, 1 ved HIH Development i Herning 
samt 2 ved Syddanske Forskerparker i Odense. De 7 regionale projektledere har et tæt samarbejde med en 
netværkskoordinator placeret hos Invest in Denmark, som formidler kontakten til Invest in Denmarks investe-
ringskonsulenter i Europa, USA og Asien. 

Projektet indgår i partnerskabsaftalen mellem regeringen og hhv. Region Syddanmark, Region Midtjylland 
og Region Nordjylland. Formålet med projektet er at trække flere udenlandske videntunge arbejdspladser til 
Vestdanmark og i de første 2½ år er det lykkedes at tiltrække eller fastholde mere end 900 arbejdspladser til 
Vestdanmark. Før 2006 fandt mere end 80% af de udenlandske investeringer sted i hovedstadsområdet og 
mindre end 20% i Vestdanmark – i 2007 blev 47% af de videntunge arbejdspladser placeret eller fastholdt i 
Vestdanmark og tendensen i første halvår af 2008 ser ud til at være på niveau med 2007. De seneste resultat-
opgørelser kan ses på Vækstforums hjemmeside.

Samlet vurdering:  
Det vurderes, at projektet gennemføres som planlagt.

Internationalisering af midtjyske virksomheder 

Status: Formålet med projektet er at styrke virksomhedernes internationalisering ved at placere en medar-
bejder fra Danmarks Eksportråd på Væksthus Midtjylland, Projektet blev indstillet af Vækstforum på sit møde 
den 29. oktober 2007. Især på grund af lang sagsbehandlingstid hos EBST men også på grund af ansættelses-
proceduren kunne den indstationerede medarbejder først begynde sit arbejde på Væksthuset den 1. august 
2008. Målene med initiativet er at øge brugen af Eksportrådets tilbud blandt virksomhederne i Region Midtjyl-
land, at skabe sammenhæng og synergi mellem Eksportrådets tilbud og Væksthusets tilbud og ligeledes i for-
hold til Region Midtjyllands egen internationale initiativer. Der er indgået en resultatkontrakt med Væksthus 
Midtjylland

Samlet vurdering:  
Det vurderes, at projektet gennemføres som planlagt.

http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/internationale+relationer?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/tv%c3%a6rg%c3%a5ende+initiativer/internationale+relationer/vestdansk+investeringsfremme

