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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 24. november 2008 

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Bilag: 
Referat af Vækstforums møde den 24. november 2008  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009 

Resumé 

Vækstforum godkendte på sit møde den 24. november 2008 Handlingsplan for 2009, 
som er blevet til på baggrund af det statuspapir for Handlingsplan 2007-2008, der er 
blevet udarbejdet af sekretariatet. Statuspapiret har været drøftet på workshops for alle 
aktører og dannede også baggrund for Vækstforums Midtvejskonference den 6. oktober 
2008. 
  
Vækstforum besluttede ved samme lejlighed at foretage en tværgående økonomisk prio-
ritering af Handlingsplan 2009 på sit møde den 26. januar 2009 og udsatte ved samme 
lejlighed den økonimiske prioritering af de fremlagte handlingsplaner for henholdsvis 
Megasatsningen Energi og miljø og Megasatsningen Fødevarer til Vækstforums møde den 
26. januar 2009. 

Sagsfremstilling 

Handlingsplanen 2009 indeholder følgende: 
  
Megasatsninger – særlige midtjyske prioriteringer 
Vækstforum har vedtaget tre megasatsninger, hvor der forventes at være særlige mu-
ligheder for at skabe en forbedret international konkurrenceevne for midtjyske virksom-
heder. Det gælder Energi og Miljø, Erhverv-Sundhed og Fødevareområdet. Der er tale 
om store og væsentlige erhvervsområder, hvor Vækstforum ønsker at give særlig priori-
tet til initiativer, der kan styrke innovation, netværkssamarbejde, videnspredning, tekno-
logiudvikling, kompetenceudvikling og internationalisering. Indsatserne skal gå på tværs 
af både de mange virksomheder og aktører – og på tværs af erhvervsområder, viden- og 
forskningsinstitutioner m.v. 
  
Rammebetingelser – motorer for vækst i midtjyske virksomheder 
Vækstforum vil prioritere gode regionale rammebetingelser til alle virksomheder i Region 
Midtjylland. Det sker gennem større programmer med virksomhedsrettede initiativer 
inden for iværksætteri og virksomhedsudvikling, uddannelse og kompetenceudvikling 
samt innovation og it. Tilbuddene skal være tilgængelige for den brede gruppe af virk-
somheder. Der skal være et relevant tilbud til de virksomheder, der er motiveret. Tilbud-
dene skal være målrettet virksomhedernes behov, være synlige og tilgængelige i et 
samarbejde mellem lokale og regionale aktører. 
  
Tværgående indsatser – prioriteres i alle Vækstforums initiativer 
Vækstforum har igangsat en række initiativer inden for tre særlige indsatsområder, hvor 
der findes et vækstpotentiale i Region Midtjylland, der ikke er fuldt udnyttet. Det gælder 
inden for oplevelsesøkonomi, landdistriktsudvikling og globalisering. Der er samtidig tale 
om tværgående indsatser, der skal bidrage operationelt til at understøtte og udfolde ini-
tiativer inden for de øvrige indsatsområder. 
  
Handlingsplan 2009 tager udgangspunkt i  



 

 

Vækstforum 26. januar 2009 
 

6 

 de 9 indsatsområder og  
 de i 2007-2008 iværksatte initiativer,  
 de erhvervspolitiske udfordringer, som gælder for indsatsområderne og  
 partnerskabsaftalens elementer.  

Økonomi  
Vækstforum har indtil nu indstillet, til henholdsvis bevilling og reservation, projekter til 
Regionsrådet for i alt 901 mio. kr. Heraf udgør de regionale erhvervsfremmemidler 360 
mio. kr. og 214 mio. kr. er EU Mål 2-midler. Derudover er der således en øvrig medfi-
nansiering på 327 mio. kr. jf. bilag 1.  
   
En del af de bevilgede og reserverede midler vedrører projekter, som rækker frem til 
2013, som det fremgår af bilag 1.  
   
Der er således følgende disponible midler i årene 2009-2013:  

   

Budget 2009-2013 (i mio. kr.)  2009 2010 2011 2012 2013 

Regionale midler 77 36 67 91 98 

EU midler, mål 2 72 24 50 72 72 

Budget i alt  149 60 117 163 170 
   
   
Vækstforums sekretariat har drøftet forskellige prioriteringsmuligheder og foreslår, at 
der kan tages udgangspunkt i følgende principper:  
   

         Regionaløkonomisk effekt 
         Geografiske hensyn (20% af midlerne til gavn for yderområder jf. EU Mål 2-

midler) 
         Gearing – der bør sikres maksimal EU- og anden medfinansiering 
         Sammenhæng – der bør sikres maksimal synergi mellem indsatsområderne og 

andre relevante tiltag inden for disse – f.eks. statslige initiativer 
         Metodeudvikling - der bør fortsat sikres rum til en eksperimenterende tilgang 

jf. innovationsstrategien 
         Fleksibilitet og rådighed – der bør sikres et rimeligt økonomisk råderum for 

det Vækstforum, som tiltræder i 2010 
   
Ud fra disse principper kan følgende model overvejes:  

 Der "flyttes" 37 mio. kr. af de regionale midler til 2010,  
 Projekter, som ligger inden for Vækstforums strategi og som lever op til ovenstå-

ende principper, indstilles til Regionsrådet,  
 Vækstforums sekretariat foretager en kritisk gennemgang af alle reservationer ud 

fra ovenstående principper,  
 Sagen forelægges herefter Vækstforum den 24. marts 2009 med henblik på en 

endelig prioritering af størrelsen af det ønskede økonomiske råderum i 2009 og 
de følgende år.  
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Indstilling: 
  
Den administrative styregruppe drøftede sekretariatets forslag og indstiller på den bag-
grund følgende: 
  
at  der overføres 37 mio. kr af de regionale midler fra 2009 til 2010, 
  
at  projekter, som ligger inden for Vækstforums strategi og Handlingsplan 2009 og 

som lever op til ovenstående principper, indstilles til Regionsrådet, dvs.: 
  

at der til Megasatsningen Energi og miljø reserveres 48 mio. kr. af Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler (6 mio. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 
2011 og 16 mio. kr. i 2012) og 21 mio. kr. af EUs Mål 2-midler, Regionalfonden 
(7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr. i 2012), 
  
at der til Megasatsningen Fødevarer reserveres 31,24 mio. kr. af Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler (5,41 mio. i 2009, 12,64 mio. kr. i 2010 og 13,19 
mio. kr. i 2011) og 41,79 mio. kr. af EU's Mål 2-midler, Regionalfonden (6,14 
mio. kr. i 2009, 17,15 mio. kr. i 2010 og 18,5 mio. kr. i 2012), 
  
at Vækstforum prioriterer indstillingen af de efterfølgende sager vedr. Internatio-
nale oplevelsesfyrtårne - punkt 3, Accelerator - punkt 4, ansøgningen om pro-
jektmidler til Midtjysk Turisme - punkt 8, ansøgningen om medfinansiering til In-
terreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI - vern og verdiskaping" - punkt 
9 og indarbejder dem i den  tværgående økonomiske prioritering for Handlings-
plan 2009. 

  
Det indstilles endvidere  
at  Vækstforums sekretariat foretager en kritisk gennemgang af alle reservationer ud 

fra ovenstående principper. 
  
Endelig indstilles 
at  sagen forelægges Vækstforum den 24. marts 2009 med henblik på en endelig 

prioritering af størrelsen af det ønskede råderum i 2009 og de følgende år. 
  
Bilag: 
Handlingsplan 2009 
Bilag 1 
 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet der ikke som indstillet overføres 37 mio. kr. af de regio-
nale midler fra 2009 til 2010. 

 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_2_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_2_Bilag_2.pdf
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1-33-76-95-07 

3. Ansøgninger om støtte til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne 

Resumé 

I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfi-
nansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt, med det formål at undersøge og 
kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne har afrap-
porteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Seks konsortier har endvidere søgt støtte 
til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum reserverer 7,5 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til projek-
tet ”Fængslet” og 

at ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 7,5 mio. kr. til projek-
tet ”Fængslet” fra den Europæiske Regionalfond under forudsætning af, at an-
søger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger (her-
under arbejder mere visionært med oplevelsesdelen) og under forudsætning af, 
at den erhvervsdrivende fond har en karakter, der gør det muligt at støtte pro-
jektet. 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. af de regio-

nale erhvervsudviklingsmidler til at fremme og videreføre MMEx i et andet regi 
end Internationale oplevelsesfyrtårne 

at ansøger undersøger mulighederne for at indarbejde MMEx i initiativet Film og 
nye Medier, ligesom mulighederne for national medfinansiering (f.eks. via puljen 
til oplevelseszoner) bør undersøges. 

  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Hedens Colosseum” under forudsætning af, at ansøger i 
det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder at 
der arbejdes videre med at give oplevelsescentret reelt, unikt og nyskabende 
oplevelsesindhold og at der ikke søges støtte til noget, der vil virke konkurren-
ceforvridende i forhold til andre potentielle multiarenaer i regionen på kort eller 
længere sigt. 

at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Planet Randers” under forudsætning af, at ansøger i det 
videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder at pro-
jektets finansiering sandsynliggøres og placeres inden for en etapeopdeling. 
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at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,875 mio. kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Havets Hus” under forudsætning af 
en senere tilsvarende medfinansiering fra EU’s Regionalfond, samt under forud-
sætning af at ansøger kan demonstrere 3,25 mio. kr. i medfinansiering af udvik-
lingsprocessen, og 

at Vækstforum reserverer 4,875 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til pro-
jektet ”Havets Hus” og 

at ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 4,875 mio. kr. til pro-
jektet ”Havets Hus” fra den Europæiske Regionalfond. 

  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Element.Z” under forudsætning af, at ansøger i det videre 
arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger. 

at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

Beslutning 

Vækstforum besluttede 
 
at indstille projekt ”Fængslet” til en foreløbig reservation på 7,5 mio. kr. fra EU’s Mål 2, 
Regionalfonden under forudsætning af, at ansøger udarbejder en ny ansøgning, hvor der 
tages højde for ekspertpanelets bemærkninger. 
 
at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervs-
udvikling til hvert af projekterne Hedens Colosseum, Planet Randers og Element.Z til 
videre bearbejdning af projekterne, herunder vurdering af ekspertpanelets bemærknin-
ger. Vækstforum vurderede, at der her var tale om projekter med et internationalt po-
tentiale. 
 
at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. af de regionale midler til videre-
førelse af projekt MMEx i andet regi. 
 
at indstille til Regionsrådet at der til Havets Hus bevilges op til 6,5 mio. kr. at de regio-
nale midler til erhvervsudvikling  fra den formålsbetemte pulje til oplevelsesprojekter - 
under forudsætning af en senere tilsvarende og evt. højere medfinansiering fra EU’s Mål 
2, Regionalfonden, samt  under forudsætning af at ansøger kan demonstrere mindst 
25% medfinansiering af udviklingsprocessen. 
 
Vækstforum fandt, at der var tale om et godt projekt, som ikke lever op til kravene, som 
gælder udviklingen af internationale fyrtårne, og projektet indstilles derfor til midler fra 
den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter. 
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Administrationen har efterfølgende skønnet, at der til projektet kan opnås maksimal EU 
medfinansiering svarende til 9,8 mio. kr. fra EU’s Mål 2, Regionalfonden. Den regionale 
medfinansiering vil således udgøre 3,238 mio. kr. Alt under forudsætning af, at der op-
nås en yderligere medfinansiering på 6,57 mio. kr. 
 
Martin Merrild stemte imod den del af indstillingen, som vedrører ”Fængslet”. 
 
Johannes Steensgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 

Sagsfremstilling 

Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udvik-
lingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommer-
cielle forretningsområder. De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt po-
tentiale og bygge på et stærkt offentligt-privat samspil. 
  
Vækstforum behandlede grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af internati-
onale oplevelsesfyrtårne på mødet den 13. september 2007. Her blev det bemærket, at 
der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvælgelsen af projekterne. Medfinansieringen 
vil f.eks. kunne anvendes til uddybende analyser i forhold til fase 2, etablering af sekre-
tariat/organisation, udvikling af markedsføring og samarbejde mellem relevante aktører. 
Midlerne vil ikke kunne anvendes til fysisk blivende investeringer. 
  
Arbejdet med udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne løber over fire faser: 
  
Fase 1: Udvælgelse af konsortier (januar 2008) 
Fase 2: Konsortier gennemfører analyser mv. (primo 2008 - 31. oktober 2008) 
Fase 3: Afrapportering på fase 2 analyser og evt. ansøgning om fase 4 finansiering (31. 
oktober 2008) 
Fase 4: Udvikling af oplevelsesfyrtårne (2009-2011) 
  
I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfi-
nansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt med det formål at undersøge og 
kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Det drejer sig om: 

 1 mio. kr. til Horsens Kommune og Tækker Group til projektet "World of Crime", 
 1 mio. kr. til Århus Kommune til projektet "Multiarena Århus", 
 500.000 kr. til Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort til projektet "Internatio-

nal videnindsamling", 
 1 mio. kr. til Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI, Kulturprinsen, The Animati-

on Workshop, Teater Katapult, TEKNE og Interface til projektet "Midtjysk oplevel-
sesproduktion", 

 1 mio. kr. til CAT production ApS og El-museet til at undersøge mulighederne for 
at etablere en samarbejdsplatform mellem de to projekter -"Vindenergi - et vi-
den- og oplevelsescenter" og "Danmarks Energi Museum", 

 1 mio. kr. til Herning Kommune og Messecenter Herning A/S til projektet "Hedens 
Colosseum" 

 1 mio. kr. til Randers Regnskov til projektet "Planet Randers", 
 500.000 kr. til Ikast-Brande Kommune, Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande, 

Visit Herning og Brande Vandrerhjem til projektet "Kilden", 
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 1 mio. kr. til Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune til pro-
jektet "Havets Hus", og 

 1 mio. kr. til Ringkøbing Fjord Handels- og TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern 
Kommune til projektet "Stjernen, et oplevelseseksperimentarium ved Ringkøbing 
Fjord" 

Konsortierne har afrapporteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Det er ikke alle kon-
sortier, som har været klar med en ansøgning til fase 4, men nogle af projekterne kan 
på sigt udvikle sig, så det på et senere tidspunkt kunne være relevant med en ny ansøg-
ning. Den viden, som analyser mv. i fase 2 har genereret, vil blive opsamlet i forbindelse 
med arbejdet med at opbygge en videnplatform inden for oplevelsesøkonomi (Vækstfo-
rums Handlingsplan 2009).  
  
Seks konsortier har i fase 3 søgt støtte til videreudvikling af internationale oplevelsesfyr-
tårne. Det drejer sig om: 

 Den erhvervsdrivende fond "Udviklings- og driftsfonden FÆNGSLET" søger støtte 
til videreudvikling af "Fængslet" (tidligere "World of Crime")  

 Konsortiet bestående af Midtjyske Museers Udviklingsråd, CAVI - Center for 
Avanceret Visualisering og Interaktion, The Animation Workshop, TEKNE - net-
værk for digital kunst, Teater Katapult, Interface - ressourcer for gymnasier og 
museer, Kulturprinsen og Børnekulturens Udviklingscenter søger støtte til videre-
udvikling af "MMEx - Meaning Making Experiences" (tidligere "Midtjysk Ople-
velsesproduktion")  

 Konsortiet bestående af Herning Kommune og Messecenter Herning A/S søger 
støtte til "Hedens Colosseum"  

 Den selvejende institution "Randers Regnskov" søger støtte til "Planet Randers"  
 Konsortiet bestående af Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kom-

mune søger støtte til "Havets Hus"  
 Destination Ringkøbing Fjord (et samarbejde mellem Ringkøbing Fjord Handels- 

og TurismeCentret og Ringkøbing-Skjern Kommune) søger støtte til "Element.Z" 
(tidligere "Stjernen"). 

De seks ansøgninger er blevet vurderet af et uvildigt ekspertpanel (Peter Sand, direktør 
for VEGA; Mark Lorenzen, lektor ved Copenhagen Business School og Rolf Røtnes, seni-
orkonsulent hos Econ Pöyry i Norge), som i deres anbefaling til Vækstforum har taget 
udgangspunkt i kriterierne opstillet af Vækstforum forud for arbejdets påbegyndelse: 
  
Projektets nyhedsværdi: 

 Projektet skal sikre etablering af en nyskabende og original idé og koncept, der 
har en stor markedsmæssig nyskabelse  

 Der skal dokumenteres internationalt udsyn og inddragelse af de rette internatio-
nale aktører 

Projektets soliditet: 

 Der skal fremlægges et organisatorisk, finansielt og kompetencemæssigt bære-
dygtigt konsortium bag ansøgningen  
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 På baggrund af en detaljeret forretningsplan skal det kunne dokumenteres, at 
idéen og konceptet er økonomisk bæredygtigt og på sigt vil kunne få en realistisk 
driftsøkonomi. Det skal ske i form af konkrete analyser, herunder markedsanaly-
ser. Centrale vurderinger skal udarbejdes/verificeres af uafhængige eksperter  

 Der skal præsenteres en arbejdsplan og budget for projektomkostninger i perio-
den 2009-2011, herunder ekstern privat og offentlig medfinansiering  

 Der skal dokumenteres, at der er indgået klare aftaler af bindende karakter orga-
nisatorisk og økonomisk med relevante konsortieparter og samarbejdsparter 

Projektets videndeling: 

 For at sikre en bred regional og lokal opbakning til de regionale oplevelsesfyrtår-
ne skal dokumenteres bred inddragelse af regionale og lokale parter, f.eks. kom-
muner og videninstitutioner  

 Alle relevante lokale, regionale og nationale aktører skal være inddraget i projek-
ter og deres rolle skal dokumenteres 

Ud over at se på de ovenstående kriterier har ekspertpanelet også set på ansøgningens 
samlede indhold og dokumentation og afrapporteringen af fase 2. Det er et enigt eks-
pertpanel, som står bag vurderingerne. Ekspertpanelet bemærker, at "...ansøgningerne 
generelt bærer præg af, at de kun i begrænset omfang indeholder tilstrækkelig unikhed 
og dokumentation til at kunne betragtes som potientielt internationale oplevelsesfyrtårne 
i forhold til ambitioner som Vækstforum har opstillet.". 
  
I forhold til vurdering af de enkelte ansøgninger henvises til ekspertpanelets notat (ved-
lagt). Den korte konklusion af notatet er 

 Fængslet kunne tildeles udviklingsfinansiering, fordi der er tale om en spænden-
de bygning, der har historisk potentiale til at kunne benyttes på en ny og interes-
sant måde.  

 MMEx - Meaning Making Experiences ikke tildeles udviklingsfinansiering, fordi 
ansøgningen som helhed ikke lever op til kriterierne for oplevelsesfyrtårne. Der er 
perspektiver med projektet, som bør forfølges i andet regi.  

 Hedens Colosseum ikke bør tildeles udviklingsfinansiering, fordi ansøgningen 
som helhed ikke lever op til de opstillede kriterier for oplevelsesfyrtårne. Der er 
en økonomisk soliditet i projektet, men den oplevelsesmæssige dimension bør 
udfoldes meget mere.  

 Planet Randers ikke bør tildeles udviklingsfinansiering, fordi der til trods for et 
storslået projekt savnes international "reason to go" og økonomisk realisme i mu-
ligheden for at gennemføre projektet, både i forhold til besøgsforventninger, 
driftsøkonomi og finansiering. En økonomisk etapeopdeling med sandsynliggørel-
se af specielt de indledende etaper vil kunne rette op på dette.  

 Havets Hus bør tildeles en meget stor udviklingsfinansiering, fordi der er tale om 
et unikt koncept, der bygger på oplevelse i kombination med viden og erhverv 
indtænkt i en interessant global kontekst.  

 Element.Z kunne på et senere tidspunkt tildeles en mindre udviklingsfinansie-
ring. 

Ekspertpanelet har ikke vurderet, om de aktiviteter, der ansøges om midler til, er støtte-
berettigede i forhold til gældende regelsæt for, hvad Vækstforum må medfinansiere. 
Denne vurdering er efterfølgende foretaget af den administrative styregruppe. Der skal i 



 

 

Vækstforum 26. januar 2009 
 

13 

denne forbindelse tages et generelt forbehold over for støttemulighederne, idet der i de 
fleste ansøgninger er en række forhold, som yderligere skal belyses/afklares. 
   
De projekter, som opnår tilsagn fra Vækstforum om udviklingsfinansiering, vil herefter 
blive bedt om at udarbejde en ansøgning til EU's Regionalfond. Ansøgningsproceduren 
foregår således i to faser, hvor Vækstforum i første omgang udelukkende indstiller til 
Regionsrådet om Region Midtjyllands regionale udviklingsmidler. Når ansøgningen til 
EU's Regionalfond foreligger, skal Vækstforum indstille til Erhvervs- og Byggestyrelsen 
om medfinansiering fra den Europæiske Regionalfond. 
  
Bilag: 
Ekspertpanelets vurdering af ansøgningerne 
Vækstforums beslutningsnotat af 5. maj 2008 om arbejdet med internationale oplevel-
sesfyrtårne i 2008  
Notat af 1. oktober 2008 til ansøgerne med uddybende vurderingskriterier 
  
Ansøgninger: 
"FÆNGSLET" 
"MMEx - Meaning Making Experiences" 
"Hedens Colosseum" 
"Planet Randers" 
"Havets Hus" 
"Element.Z" 
 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_9.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_7.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_3_Bilag_8.pdf
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1-33-76-21-18-08 

4. Nyt VÆKSTmidt accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2011 

Resumé 

Væksthus Midtjylland søger om støtte til igangsætning af et nyt program, VÆKSTmidt 
accelerator 2009-2011, målrettet internationalt orienterede virksomheder, der skaber 
vækst og arbejdspladser i Midtjylland.  
  
Initiativet ligger i forlængelse af globaliseringsaftalens mål for Danmark som førende 
vækst og iværksættersamfund i 2015, samt partnerskabsaftalens mål om et sammen-
hængende rådgivningssystem med adgang og kendskab til samt anvendelse af kapital.  
  
Målet med vækstpakken er, at flere virksomheder med internationalt vækstpotentiale 
udvikler klare markeds- og vækststrategier, opbygger internationale netværk og accele-
rerer international vækst og konkurrenceevne via bedre adgang til rådgivning og kapital.  
  
Ud af en økonomisk ramme på 109,5 mio. kr. ansøges om 14,3 mio. kr. fra regionale 
erhvervsudviklingsmidler og 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Vækstfon-
den og de deltagende virksomheder forudsættes at bidrage med hhv. 30 mio. kr. og 24 
mio. kr.  

Sekretariatet indstiller,  

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

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,1 mio. kr. i 2009, 5,1 

mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 af Region Midtjyllands erhvervsudvik-
lingsmidler til medfinansiering af programaktiviteter, med en øvrig finansiering 
på 94,4 mio. kr. fordelt på Vækstfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Eu-
ropæiske Regionalfond, EU KASK samt deltagende SMV, 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 28,8 mio. 

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

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 24. november 2008 Handlingsplan 2009. Under 
indsatsen for iværksætteri og virksomhedsudvikling gennemføres et nyt virksomheds- 
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udviklingsprogram, der er en videreudvikling og tilpasning af det eksisterende VÆKST-
midt program, som har dokumenteret stor efterspørgsel efter tilpassede rådgivnings-, 
netværks- og mentorydelser.  
  
Et nyt VÆKSTmidt accelerator 2009-2011 implementeres som led i Vækstforums part-
nerskabsaftale med staten, med fokus på et sammenhængende rådgivningssystem med 
en forbedret indsats for nye og mindre virksomheder, der skal sikre, at flere kommer ind 
i et vækstforløb, samt øge virksomhedernes kendskab til og anvendelse af finansielle 
instrumenter.  
  
Som led i det gennemførte VÆKSTmidt program har Vækstforum nedsat et Advisory 
Board for programmet for at sikre kvalitet, relevans og regional forankring. Panelet er 
sammensat af repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, byg-
geriets organisationer og arbejdstagerorganisationerne. På baggrund af programerfarin-
ger fra 2007 og 2008 anbefaler advisory boardet, at der iværksættes en forbedret og 
målrettet, flerårig indsats for perioden 2009-2011, der indeholder: 

 En vækstkapital pakke til mindre virksomheder  
 En rådgivningspakke, der fortsætter succesfulde rådgivnings- og mentorordninger  
 En netværkspakke, der fortsætter succesfulde kollektive vækstforløb  
 Et styrket partnerskab, der omfatter regionale og nationale aktører med centrum 

i en regional operatør  

Formålet med VÆKSTmidt accelerator er, at flere virksomheder realiserer et internatio-
nalt vækstpotentiale og bliver i stand til at:  

 Udvikle klare markeds- og vækststrategier  
 Opbygge internationale netværk  
 Accelerere international vækst og konkurrenceevne 

Programmet afstemmes med øvrige indsatsområder i handlingsplanen, således at pro-
grammet også bidrager til at realisere mål om:   

 Regional balance gennem en intensiv informations- og vejledningsindsats i yder-
områder  

 Oplevelser som megatrend, ved konkret at udnytte erfaringer fra puljeprojekter  
 Internationalt samarbejde med Danmarks Eksportråd, så der skabes en effektiv 

adgangsvej og sammenhæng til nationale eksporttilbud  
 IT og innovation, ved samarbejde med såkaldte IT-netværksagenter placeret lo-

kalt  
 Energi og miljøteknologi ved tæt koordination med programmet ENERGITECH-

midt, så flere virksomheder udvikler ren og energibesparende teknologi, proces-
ser og produkter  

Væksthus Midtjyllands erfaringer er, at virksomheder præsterer bedre, når der er opsat 
klare mål for deres udvikling og vækst, og der via ekstern bistand kan gennemføres en 
fokuseret forretningsstrategi på et godt kapitalgrundlag. Derfor anbefales, at VÆKSTmidt 
accelerator programmet implementeres som en såkaldt vækstpakke, hvor virksomheder 
efter behov kan vælge ”a la carte” imellem en række skræddersyede ydelser.  
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Det kan ske ved træk på følgende programfaciliteter: 

 Individuelt tilrettelagte rådgivnings- og mentorforløb  
 Kollektive vækstgruppeforløb mellem flere virksomheder  
 Nøje tilrettelagte, kollektive forløb, der klargør virksomheder til indskud af 

vækstkapital  
 Indskud af vækstkapital i samarbejde med Vækstfonden 

Bag programmet vil stå et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende 
partnerskab, med Væksthus Midtjylland som operatør, der på baggrund af en lokal 
screening, foretager en specialiseret problemafklaring og vurdering af vækstpotentiale i 
samarbejde med væsentlige aktører, såsom Vækstfonden, Østjysk innovation, Innovati-
on Midtvest, Teknologisk Institut, Symbion, Danmarks Eksportråd og Connect Denmark.  
  
Som en helt ny facilitet skal der, via en kapitalvækstpakke til virksomheder med et stort 
potentiale, kunne tilbydes risikovillig kapital sammen med et acceleratorforløb, der for-
bereder virksomheden til international vækst. Der er behov for at stille vækstkapital til 
rådighed, da finanskrisen forværrer etablerede virksomheders muligheder for at tiltræk-
ke kapital til vækst fra et privat marked, med baggrund i at en række finansieringskilder, 
som virksomheder normalt trækker på, herunder fonde og banker, vil være langt mindre 
villige end i tidligere år til at foretage risikovillige investeringer.  
  
Programmets målgruppe er virksomheder i private byerhverv, specielt inden for hoved-
områderne fremstilling, handel, transport og forretningsservice, med minimum 3 års 
levetid, der primært afsætter ud af regionen og har et betydeligt direkte eller indirekte 
eksportpotentiale.  
  
Hovedpunkter i resultatkontrakten er følgende:  

 Væksthuset etablerer et sammenhængende partnerskab mellem lokale, regionale 
og nationale erhvervsfremmeaktører. 

 Væksthuset gennemfører årligt minimum 300 screeninger, der leder til 170 
vækstforløb. Heraf gennemføres minimum 100 individuelle mentor- og rådgiv-
ningsforløb, minimum 60 kollektive forløb samt minimum 10 accelerator vækst-
kapital forløb.  

 Væksthuset screener virksomheder til relevante, virksomhedsrettede ordninger 
hos erhvervsfremmeaktører i partnerskabet.  

 Væksthuset udarbejder alle relevante dokumenter knyttet til implementering og 
dokumentation af programmet.  

 Væksthuset ansøger og gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter i samar-
bejde med partnere, under Interreg 4 programmet.  

 Væksthuset gennemfører som led i programmet markedsføringsaktiviteter, her-
under kampagner, workshops og øvrige formidlingsaktiviteter.  

 Væksthuset nedsætter og leder et brugerpanel, der overvåger initiativets frem-
drift og kommer med løbende anbefalinger.  

 Der gennemføres effektmålinger af programmet, hvortil der knyttes effektkrav på  
5-15% målt på omsætning, eksport eller værditilvækst. Der knyttes et specifikt 
vækstkrav til hver programfacilitet. Det største effektkrav på 15% årlig vækst 
stilles til virksomheder, der bevilges acceleratorpakke og vækstkapital.   

 Der skal foretages en samlet programevaluering af ekstern evaluator.  
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Til programmet afsættes en samlet økonomiske ramme på 109,5 mio. kr. over en 3 års 
periode, fordelt med 44,9 mio. kr. til en accelerator vækst-pakke, 44,7 mio. kr. til en 
vækstpakke med rådgivnings- og mentorydelser, 7,9 mio. kr. til en vækstpakke med 
kollektive netværksforløb, 7,0 mio. kr. til kompetenceudviklingsaktiviteter samt 5 mio. 
kr. til programgennemførelse.   
  
Det forudsættes, at programaktiviteter finansieres med 30 mio. kr. fra Vækstfonden, 
28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, 24 mio. kr. fra de deltagende virksom-
heder, 9 mio. kr. fra Erhvervs- og Byggestyrelsen samt 3,5 mio. kr. fra INTERREG 4A 
midler.  
  
Detaljerede juridiske forhold bl.a. vedrørende finansieringen fra Vækstfonden sammen 
med finansieringen fra EU´s strukturfonde, herunder statsstøttereglerne, kan få indfly-
delse på detailorganiseringen af initiativerne i programmet.   
  
Økonomi: 
   

Budget (mio. kr.) 2009 2010 2011 I alt

Accelerator vækstkapitalpakke  15,0 15,0 15,0 44,9

Vækstpakke, rådgivning og mentorydelser  14,9 14,9 14,9 44,7

Vækstpakke, vækstgrupper, netværk  2,6 2,6 2,6 7,9

Kompetenceudvikling, international 1,0 3,0 3,0 7,0

Programgennemførelse 1,7 1,7 1,7 5,0

I alt 35,2 37,2 37,2 109,5

          

Finansiering (mio. kr.) 2009 2010 2011 I alt

Region Midtjylland  4,1 5,1 5,1 14,3

EU mål 2 Regionalfond 9,6 9,6 9,6 28,8

Vækstfonden 10,0 10,0 10,0 30,0

Privat medfinansiering (SMV) 8,0 8,0 8,0 24,0

Erhvervs- og Byggestyrelsen 3,0 3,0 3,0 9,0

EU, KASK INTERREG 4A 0,5 1,5 1,5 3,5

I alt  35,2 37,2 37,2 109,5

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Bilag: 
Vækstredegørelse, november 2008 - fremsendt i papirudgave 
Ansøgning VÆKSTmidt Accelerator 2009 - fremsendt i papirudgave 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_4_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_4_Bilag_2.PDF
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1-30-76-39-07 

5. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af pil til 
energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer 

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende udnyttelse af pil til energiformål. Resultaterne foreligger nu, og Vækstforum an-
søges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. 
  
Formålet med projektet er at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse 
fra pil til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.  
  
Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af 
vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- 
og miljøområdet. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af pil til 
energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer" bevilges et til-
skud fra megasatsning Energi og Miljø på 3.162.000kr. af de reserverede regio-
nale erhvervsudviklingsmidler  (827.000 kr. i 2009, 939.000 kr. i 2010, 939.000 
kr. i 2011 og 390.000 kr. i 2012).  

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende anvendelse af pil til energiformål. Resultaterne for forprojektet foreligger nu i 
form af en rapport (kan rekvireres hos sekretariatet), der klarlægger og sandsynliggør 
forretningsideen. Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. 
  
Projektet understøtter Vækstforums megasatsning på energi og miljø, specifikt indsats-
området ”Samspil mellem energi og miljø". Projektet understøttes af den nyligt udgivne 
rapport fra Fødevareministeriet om virkemidler til reduktion af drivhusgasser, "Landbrug 
og Klima".  
  
"Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme 
arealer"  
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Projektparter 
Agro Tech, Vestjysk Landboforening, Aarhus Universitet – DJF, Dansk Landbrugsrådgiv-
ning – Landscentret, Københavns Universitet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern 
Kommune, HedeDanmark og Dansk Fjernvarmes Projektselskab. Hertil kommer repræ-
sentanter for deltagende lodsejere. 
  
Kort beskrivelse af projektet  
Formålet med projektet er at kombinere energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse for 
herved at udvikle en helt ny forretningsmodel, som kan skabe erhvervsudvikling for re-
gionens virksomheder. Dette gøres ved at etablere en stor-skala pileproduktion på land-
brugsarealer med særlig risiko for udledning af kvælstof til vandmiljøet og med begræn-
sede alternative anvendelsesmuligheder. Pileproduktionen skal således ikke konkurrere 
med fødevareproduktionen. 
  
Målet er, i oplandene til Ringkøbing og Nissum Fjorde, at etablere omkring 1.500 ha med 
pil i perioden 2009-2012, svarende til en årlig produktion på op til 250 TJ vedvarende 
energi (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 TJ i energi til varme). Her-
ved kan produceres en væsentlig del af det brændsel, som anvendes lokalt i varmevær-
ker m.m. Dertil kommer, at vandmiljøet kan spares for i omegnen af 56 tons kvælstof 
pr. år i forhold til udledningen, hvis arealerne fortsat var dyrket med enårige afgrøder. 
Piledyrkning kan blive et vigtigt og omkostningseffektivt redskab for kommunerne i rela-
tion til deres forpligtelser på miljøområdet. 
  

Da det er første gang, at der i Danmark etableres så stort et pileareal i et koncentreret 
område, ventes projektet at kunne fungere som rollemodel for en national opskalering. 
Projektet vil bidrage til erhvervsudvikling i flere relaterede forretningsområder, såsom 
landbruget, energisektoren, entreprenører, producenter af teknologi mv. 
  

I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således at demonstrati-
onsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres og afsætning af 
biomassen sikres. Forretningsmodellens bæredygtighed skal udvikles og dokumenteres i 
forhold til økonomi, energiproduktion og miljø- og landskabsmæssige forhold. Endelig 
skal projektets resultater og erfaringer løbendede formidles.  

  

Økonomi 

Budget (i 1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 I alt  
Organisering                                        827 939 939 390 3.095 
Dokumentation 1.404 764 768 1.328 4.264 
Formidling 173 243 285 391 1.093 
Etablering af pil*  4.500 4.500 4.500 0 13.500 
I alt  6.904 6.447 6.493 2.109 21.952 
  
Finansiering (i 1000 kr.)  2009 2010 2011 2012 I alt 
Region Midtjylland                             905 735 752 771 3.162 
EU's Kattegat-Skagerak-program         905 735 752 771 3.162 
Projektpartnere, egenfinansiering       594 477 490 567 2.128 
FødevareErhverv, tilskud til etabl. af pil 1.851 1.851 1.851 0 5.553 
Lodsejere, egenfinansiering af etabl. af pil 2.649 2.649 2.649 0 7.947 
I alt  6.904 6.447 6.493 2.109 21.952 
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* Region Midtjylland bidrager ikke til etablering af pil 
  
Bilag: 
Ansøgning, Anvendelse af pil til energiproduktion og naturbeskyttelse på miljøfølsomme 
arealer 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_5_Bilag_1.pdf
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1-30-76-39-07 

6. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af 
biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning 

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende udnyttelse af biomasse fra engarealer til energiformål. Resultaterne foreligger 
nu, og Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. 
  
Formålet med projektet er at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse 
fra engarealer til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.  
  
Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af 
vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- 
og miljøområdet. Projektet understøtter endvidere udvikling af forsøgsbiogasanlægget 
samt etablering af en ny økologisk forsøgsstation på Aarhus Universitets forskningscen-
ter i Foulum. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af bio-
masse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" bevilges et til-
skud fra megasatsning Energi og Miljø på 3.196.000kr. af de reserverede regio-
nale midler til erhvervsfremme (636.000 kr. i 2009, 1.152.000 kr. i 2010, 
962.000 kr. i 2011 og 446.000 i 2012). 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende anvendelse af engafgrøder til energiformål. Resultaterne for forprojektet forelig-
ger nu i form af en rapport (kan rekvireres hos sekretariatet), der klarlægger og sand-
synliggør forretningsidéen. Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedpro-
jektet. 
  
Projektet understøtter Vækstforums megasatsning på energi og miljø, specifikt indsats-
området ”Samspil mellem energi og miljø". Projektet understøttes af den nyligt udgivne 
rapport fra Fødevareministeriet om virkemidler til reduktion af drivhusgasser, "Landbrug 
og Klima".  
  
”Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gød-
ning”  
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Projektparter 
Agro Tech, LandboMidtØst/Økologirådgivning Midtjylland, Aarhus Universitet-DJF, Natur 
& Landbrug, Dansk Landbrugsrådgivning - Landscenteret, Økologisk Landsforening, 
Planenergi, Viborg Kommune , Tange Frilandsgartneri, Xergi m.fl. 
  
Kort beskrivelse af projektet  
Formålet med projektet er i stor skala at demonstrere, hvordan effektiv udnyttelse af 
biomasse fra engarealer kan udvikles til en ny bæredygtig forretningsmodel, der kombi-
nerer samproduktion af vedvarende energi og økologisk gødning med naturpleje og mil-
jøbeskyttelse. Målet er, at forretningsmodellen vil skabe erhvervsudvikling for regionens 
virksomheder på området og for tilknyttede erhverv.   
  
Det er målet, at mellem 500 og 1000 ha engarealer i Nørreådalen mellem Randers og 
Viborg vil indgå i projektet. På dette grundlag forventes en årlig produktion af 100 TJ 
vedvarende energi i form af biogas (til sammenligning bruger 100 husstande årligt ca. 6 
TJ i energi til varme) og 9.500 - 19.000 tons økologisk gødning, som vil mindske de øko-
logiske landmænds behov for anvendelse af konventionel husdyrgødning. Der er således 
tale om en betydelig mængde næringsstoffer, som samtidig fjernes fra vandmiljøet. Der-
til kommer en række afledte positive effekter på plante-, fugleliv og landskabet, ved at 
engarealer afhøstes og derved holdes lysåbne.   
  
Projektet er det første af sin art og vil derfor have stor erhvervsmæssig og samfunds-
økonomisk betydning ved at fungere som rollemodel for kommende projekter. Projektet 
bidrager til erhvervsudvikling i flere relaterede forretningsområder, såsom energisekto-
ren, entreprenører, producenter af teknologi, økologisektoren mv. Dertil kommer, at 
projektet har strategisk interesse i forhold til kommunernes forpligtelser på natur- og 
miljøområdet, og at det understøtter udvikling af forsøgsbiogasanlægget samt etablering 
af en ny økologisk forsøgsstation på Aarhus Universitets forskningscenter i Foulum. 
  
I projektet ønskes der støtte til organisering og projektledelse, således at demonstrati-
onsprojektet gennemføres hensigtsmæssigt, lodsejerne organiseres, og leverancen af 
biomasse til produktion af biogas og økologisk gødning sikres. Forretningsmodellens bæ-
redygtighed skal dokumenteres i forhold til økonomi, energi- og drivhusbalance samt 
miljøforhold. Som et væsentlig element i projektet skal viden og resultater løbende for-
midles. 
  
Økonomi 

Budget (i 1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 I alt  

Organisering  588 969 862 481 2.900 

Dokumentation 909 1.713 1.219 415 4.256 
Formidling 129 261 358 226 974 
Etablering af økologisk biogasreaktor*  0 6.000 0 0 6.000 
I alt  1.626 8.943 2.439 1.122 14.130 
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Finansiering (i 1000 kr.) 2009 2010 2011 2012 I alt 
Region Midtjylland                             636 1.152 962 446 3.196 
EU's Kattegat-Skagerak-program  636 4.152 962 446 6.196 
Projektpartnere, egenfinansiering       353 640 516 229 1.738 
Aarhus Universitet, egenfinansiering  
af økologisk biogasreaktor  

0 3.000 0 0 3.000 

I alt  1.625 8.944 2.440 1.121 14.130 
*) Region Midtjylland bidrager ikke til medfinansiering af anlægsomkostninger  
  
Bilag: 
Ansøgning, Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk 
gødning 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_6_Bilag_1.pdf
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1-01-76-7-07 

7. Ansøgning - Etablering af Studentervæksthus Århus 

Resumé 

Aarhus Universitet har indsendt ansøgning om etablering af et studentervæksthus ved 
Aarhus Universitet. Ansøgningen er en del af realiseringen af Vækstforums initiativ "Mere 
iværksætteri i uddannelser". Studentervæksthuset er et tilbud til studerende, som har en 
idé, de ønsker at udvikle og gøre til et forretningskoncept. Studentervæksthuset skal 
bl.a. tilbyde personlig og faglig vejledning, mentoring samt adgang til kontor- og labora-
toriefaciliteter. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannel-
sesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidatniveau. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender Aarhus Universitet som operatør for etablering af "Stu-
dentervæksthus Aarhus" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges i alt 3.250.000 kr. for 2009 og 2010 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges i alt 3.250.000 kr. for 2009 og 2010 

at Aarhus Universitet skal med indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studenter-
væksthustilbuddet er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i 
Århus-området 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse: 
 
Vækstforum drøftede, hvordan Studenterhuset med sin unikke placering og organisering 
kan bidrage til at involvere flere studerende med interesse for entrepreneurship. 
 
På den baggrund besluttede Vækstforum 
 
at indstille til Regionsrådet, at der indgås en resultatkontrakt med Studenterhuset for 2 
år og med en årlig bevilling på 300.000 kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling.  
 
Der udarbejdes en redegørelse vedr. studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjyl-
land. 
 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet "Mere iværksætteri i 
uddannelser". 
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Initiativet "Mere Iværksætteri i uddannelser" har til formål at styrke uddannelsesinstitu-
tionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende på 
især de videregående uddannelser. Indsatsen for at styrke den regionale iværksætter-
kultur omfatter følgende områder: 

 En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri på især de vi-
deregående uddannelser i regionen, herunder udvikling af undervisningsmateriale 
og undervisningsmetoder og gennemførelse af netværksaktiviteter  

 Etablering af miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsidéer 
– Studentervæksthuse  

 Etablering af et virtuelt miljø til idéudvikling og realisering af bæredygtige forret-
ningsidéer – et virtuelt studentervæksthus 

Initiativet er rettet mod ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, korte videregående 
uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. 
  
Baggrund 
Vækstforum den 6. februar 2007: Igangsættelse af forprojekt 
  
Vækstforum den 13. juni 2007: Godkendelse af initiativ, reservation af EU-midler, heraf 
6 mio. kr. fra Regionalfonden og 2 mio. kr. fra Socialfonden, og indstilling om reservati-
on af midler til Regionsrådet på 8 mio. kr. 
  
Regionsrådet den 22. august 2007: Reservation af økonomisk ramme på 8 mio. kr. af 
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler 
  
Region Midtjylland gennemførte fra den 28. august 2007 en ansøgningsrunde, hvor der 
indkaldtes ansøgninger til initiativets tre indsatsområder. På Vækstforums møde den 10. 
december 2007 bevilgedes midler til Iværksætterakademiet IDEA, Studentervæksthuset 
ved The Animation Workshop og Det Virtuelle Studentervæksthus.  
  
Den 25. september 2007 blev der afholdt informationsmøde om etablering af studenter-
væksthuse i Århus. Det blev her aftalt, at parterne arbejdede videre med etablering af et 
konsortium med henblik på udarbejdelse af en fælles ansøgning om etablering af et stu-
dentervæksthus i Århus. Det blev efterfølgende aftalt at udsætte ansøgningen som følge 
af organisationsændringer på Aarhus Universitet omhandlende etablering af Århus En-
trepreneurship Centre.  
  
Aarhus Universitet har nu indsendt ansøgningen "Studentervæksthus Århus". Ansøgnin-
gen omfatter etablering af et studentervæksthus i tilknytning til Aarhus Universitet. Stu-
dentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i Århus 
på bachelor- og kandidatniveau. Det er målet, at der skal etableres et miljø, som fokuse-
rer på at tiltrække og udvikle de studerende på tværs af de faglige miljøer. Studenter-
væksthuset vil overordnet blive tilpasset to målgrupper: Studerende, som ikke nødven-
digvis har en bestemt idé, og studerende som allerede har en idé, som de ønsker at ud-
vikle til et forretningskoncept. En del af aktiviteterne vil være målrettet en af de to mål-
grupper, mens andre vil være for begge. Herudover vil der være en række åbne aktivite-
ter med det formål at skabe interesse, motivere eller kompetenceudvikle, herunder 
camps, summerschools og konkurrencer.   
Aktiviteterne for de to målgrupper af studerende vil omfatte følgende: 
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Business Sandbox 
Målgruppen er studerende, som ikke nødvendigvis har en bestemt idé, men ønsker at 
komme igennem en kreativ og innovativ proces, som dels giver mulighed for en person-
lig afklaring og dels giver kompetencer i at gennemføre en værdiskabende proces. Det 
primære er at give motiverede studerende mulighed for at komme gennem et forløb, 
som giver kompetencer og afklaring i forhold til at komme videre med entrepreneurielle 
aktiviteter. 
  
Business Take Off 
Målgruppen er her studerende, som allerede har en idé, de ønsker at udvikle til et for-
retningskoncept. De vil her blive tilbudt en proces, hvor de dels kommer igennem en 
personlig afklaring, dels får kvalificeret deres idé frem til virksomhedsetablering. Ele-
menter i denne proces vil bl.a. være kompetenceafklaring, udvikling af forretningskon-
cept og udarbejdelse af forretningsplan. Deltagerne kan få tilknyttet en branchekendt 
mentor, deltage i netværk, workshops og sidst i processen kan deltagelse i springboards 
via Connect Denmark være en mulighed. For de studerende, der har behov for værk-
steds- og laboratoriefaciliteter, vil der være adgang til disse i de involverede uddannel-
sesmiljøer. 
  
Aarhus Universitet vil etablere et samarbejde med de uddannelsesinstitutioner, der ud-
byder uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Aarhus Universitet har i forvejen 
særlig tætte samarbejdsrelationer til Ingeniørhøjskolen og Kaospiloterne, og disse byder 
i projektet bl.a. ind med følgende elementer: Adgang til værksteds- og laboratoriefacili-
teter, coaching, sparring, kurser, netværk m.v. Endvidere vil Aarhus Universitet etablere 
samarbejde med de regionale erhvervsfremme aktører, bl.a. Væksthus Midtjylland, Øst-
jysk Innovation, Connect Denmark og Incuba Science Park.  

  
Hovedpunkter i resultatkontrakten er følgende:  

 Studentervæksthus Århus skal tiltrække og udvikle studerende på tværs af fagli-
ge miljøer.  

 Studentervæksthus Århus skal stille kontor-, værksteds- og laboratoriefaciliteter 
til rådighed for de studerende. Der skal minimum etableres arbejdspladser til 40 
studerende i 2010.  

 Studentervæksthuset skal tilbyde de studerende kompetencetilførsel inden for 
faglige, tekniske og forretningsmæssige områder.  

 Studentervæksthuset skal etablere netværk og mentorordning for de studerende, 
samt afholde workshops, temaarrangementer og foredrag.  

 Studentervæksthuset skal etablere samarbejde med de øvrige videregående ud-
dannelsesinstitutioner samt med de regionale erhvervsfremmeaktører.  

 Minimum 70% af de studerende, der deltager i Studentervæksthusets "Business 
Take Off ", skal etablere virksomhed.  
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 Minimum 50% af de studerende, der deltager i Business Sandbox, skal udarbejde 
en forretningsplan.  

 Der skal foretages evaluering og effektmåling af Studentervæksthus Århus.  

Økonomi 
Aarhus Universitet afholder, ud over nedenstående udgiftsbudget, udgifter for minimum 
1 mio. kr., ligesom samarbejdspartnere bidrager med adgang til laboratorie- og værk-
stedsfaciliteter. 

  

                                                 

Budget (mio. kr.) 2009 2010  I alt 

Studentervæksthus Århus 3.250 3.250  6.500 

I alt  3.250 3.250  6.500 

        

Finansiering (mio. kr.) 2009 2010 I alt  

Region Midtjylland 1.625 1.625 3.250  

EU’s Regionalfond 1.625 1.625 3.250  

I alt 3.250 3.250 6.500  
        
        

Bilag: 
Ansøgning til Vækstforum - Studentervæksthus  
Bilag til ansøgning  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_7_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_7_Bilag_2.pdf
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1-33-7-06-V 

8. Ansøgning - Projektmidler til Midtjysk Turisme 2009 

Resumé 

Som led i udviklingen af den regionale turismeindsats afsættes der årligt en ramme for 
projektmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstfo-
rums handlingsplan. Bevillingen af projektmidler for 2009 tager afsæt i fire overordnede 
erhvervspolitiske indsatser: Kompetence, kvalitet, organisation og viden. 

Sekretariatet indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,6 mio. kr. i 
2009 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i over-
ensstemmelse med Vækstforums handlingsplan. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. september 2007 at tildele Fonden Midtjysk Tu-
risme en treårig basisbevilling på 2,5 mio. kr. pr. år. På mødet den 10. december 2007 
bevilgede Vækstforum 2,5 mio. kr. i projektmidler i 2008 til løsning af særlige turisme-
indsatser, der ikke er dækket via basisbevillingen.  

  

I den indgåede resultatkontrakt for basis- og projektbevilling 2008 med Fonden Midtjysk 
Turisme fremgår det, at projektmidlerne til udførelse af konkrete og særlige turismeind-
satser afsættes årligt i henhold til Vækstforums handlingsplan. 

  

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. 

  

Med projektmidlerne i 2009 vil Fonden Midtjysk Turisme sætte særligt fokus på 4 over-
ordnede erhvervspolitiske indsatser, der er i overensstemmelse med Vækstforums hand-
lingsplan 2009 samt med VisitDenmarks fælles strategi for dansk turisme. Ansøgning er 
vedlagt.  
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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 udvikle medarbejdere i turisterhvervet. 

 Kvalitetsudvikling  

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

 Organisationsudvikling 

Formål: at foretage en evaluering af turismeorganiseringen i Region Midtjyl-
land 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 sammen-
hængen og samarbejdet mellem dem.  

 Videnplatform 

Formål: at afdække og opbygge viden til brug for udvikling af turisme- og 
oplevelsesøkonomien. Herunder opsamling og formidling af viden fra igang-
satte aktiviteter / projekter 
Mål: at omsætte teoretisk viden om markeder og trends til praktik og hand-
ling på at skabe nye forretningsmuligheder inden for turismen- og oplevel-
sesøkonomien. 

  

I 2009 vil Fonden Midtjysk Turisme sætte fokus på 5 turismefaglige emner under de 4 
erhvervspolitiske indsatser. De 5 emner er:  

  

 Strategisk destinationsudvikling  
 Afsætning / markedsudvikling  
 Turisme information  
 Oplevelsesrum  
 Oplevelses værdikæder – den hele ferieoplevelse 

Gennem resultatkontrakten for projektbevillingen fastlægges der, hvilke mere konkrete 
erhvervsudviklingsmæssige effekter og mål, der skal opnås. Fonden Midtjysk Turismes 
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handlingsplan definerer, hvorledes de erhvervspolitiske indsatser inden for turismeudvik-
lingen udmøntes gennem de turismefaglige emner. 
  

Opfølgning på resultatkontrakten forelægges Vækstforum 1. september 2009.  

  

Økonomi 

  

Budget (mio. kr.)   

Strategisk destinationsudvikling 
Afsætning / markedsudvikling 

Turisme information 

Oplevelsesrum 

Oplevelses værdikæder – den hele ferieoplevel-
se 

0,70 mio. kr. 
0,50 mio. kr. 

0,35 mio. kr. 

0,35 mio. kr. 

0,70 mio. kr. 

I alt     2,60 mio. kr. 

  
  

Finansieringsplan (mio. kr.)   

Region Midtjylland 2,60 mio. kr. 

I alt     2,60 mio. kr. 

  
Bilag: 

Ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland om projektmidler 

  

  

  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_8_Bilag_1.pdf
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1-15-2-76-11-08 

9. Ansøgning om medfinansiering til Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet 
"VER-DI- Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar 
økonomisk utvikling" 

Resumé 

Region Midtjylland har i samarbejde med de kommende danske nationalparker Mols 
Bjerge og Skjern Å samt tilsvarende partnere fra Norge og Sverige udarbejdet et udkast 
til ansøgning til Interreg IVA programmet for Kattegat-Skagerrak. Projektets formål er at 
udvikle nye aktiviteter og produkter i de kommende nationalparker i Danmark og her-
igennem skabe øget økonomisk udvikling. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio kr. af Region Midt-
jyllands erhvervsudviklingsmidler fordelt med 150.000 kr. i 2009, 350.000 kr. i 
2010 og 2011 og 150.000 kr. i 2012. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

 

Sagsfremstilling 

I Vækstforums handlingsplan for 2009 indgår Oplevelsesøkonomi som et af de 9 indsats-
områder. Målet med indsatsen er at skabe øget vækst og indtjening gennem igangsæt-
ning af udviklingsprojekter. I handlingsplanen er der angivet "Med afsæt i de to kom-
mende nationalparker igangsættes et projekt om nationalparkerne som ressource i bæ-
redygtig regional udvikling, hvor oplevelsesprodukter spiller en væsentlig rolle." 
  
Mols Bjerge og Skjern Å blev den 17. januar 2008 udvalgt som nationalparker. Oprettel-
sesproceduren for Nationalpark Mols Bjerge er sat i gang i foråret 2008, mens oprettel-
sesproceduren for Nationalpark Skjern Å er sat i gang i efteråret 2008. Som en del af 
oprettelsesproceduren udarbejder miljøministeren et forslag til en nationalpark i form af 
et udkast til en bekendtgørelse, der bygger på pilot- og undersøgelsesområdernes pro-
jekter. Forslaget til bekendtgørelse skal herefter sendes til debat og høring i mindst fire 
måneder, hvor lokalbefolkningen og hovedinteressenterne kan give deres mening til 
kende. Herefter udsteder miljøministeren bekendtgørelsen forudsat, at der er bred lokal 
opbakning. Når bekendtgørelsen træder i kraft, er nationalparken en realitet. 
  
Region Midtjylland har taget initiativ til at udarbejde en ansøgning til Interreg IVA pro-
grammet for Kattegat-Skagerrak (KASK) for et projekt, der har det overordnede mål at 
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skabe holdbar økonomisk udvikling i nationalparkområder og "vernområder" i Sverige, 
Norge og Danmark. I projektudarbejdelsen indgår de forventede kommende partnere i 
de 3 lande. Fra dansk side indgår de to nationalparker Mols Bjerge og Skjern Å. 
  
Der planlægges indsendt en ansøgning til KASK sekretariatet til den kommende ansøg-
ningsrunde med ansøgningsfrist den 17. marts 2009. De deltagende parters medfinan-
siering - herunder Region Midtjyllands - skal være afklaret, inden indlevering af ansøg-
ningen. 
  
Den endelige projektansøgning er under udarbejdelse, hvilket betyder, at endeligt ind-
hold, finansiering m.m. ikke er afklaret. Såfremt ansøgningen godkendes, vil projektet 
kunne starte efter sommerferien 2009. 
  
Projekts mål er: 

 at bidrage til en bærekraftig udvikling via øget kompetence, entreprenørskab 
m.m. blandt næringsdrivende, landbrug, turismeaktører m.fl. i området,  

 at bidrage til at styrke de generelle kompetencer i områderne med fælles nordi-
ske erfaringer, forvaltningsmodeller og værktøjer,  

 at bidrage til etablering af en kundskabsplatform for nye strategier og modeller 
for forvaltning, virksomhedsudvikling og tilrettelægning, som fremmer en hel-
hedsorienteret og integreret indsats. 

Projektets hovedaktiviteter består af 3 aktivitetsområder: 

1. kortlægning og analyse  
2. udvikling af nye aktiviter og produkter  
3. formidling 

Projektets centrale område er udvikling af nye aktiviteter og produkter i nationalparkom-
råderne og vernområder med det mål at skabe øget beskæftigelse og økonomisk udvik-
ling. Projektet vil resultere i et betydeligt antal konkrete resultater i form af: 

 udvikling og branding af lokale virksomheder og deres produkter,  
 udvikling og afsætning af lokale kvalitetsfødevarer,  
 etablering af netværk for kunsthåndværkere,  
 udvikling af overnatningstilbud,  
 udvikling af nye oplevelsestilbud til lokalbefolkningen og turister,  
 udvikling og afsætning af pakketilbud til turister,  
 udvikling af ny formidlingsteknologi - anvendelse af it-teknologi,  
 forbedret naturvejledning og formidling,  
 udvikling af naturcentre,  
 udvikling af lejrskoleophold for skoler m.m. 

Udgangspunktet for udviklingsaktiviterne er at udnytte det potentiale, som findes i de 
pågældende områder kombineret med deres status som nationalparkområder eller ver-
nområder. Projektet skal, for at kunne støttes af KASK programmet, have en klar græn-
seoverskridende merværdi, hvilket betyder, at der skal være et klart fælles udbytte af 
projektet. Projektet retter sig både mod Vækstforums handlingsplans indsats inden for 
oplevelsesøkonomi og mod udvikling af landdistrikterne i Region Midtjylland, idet de to 
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nationalparkområder begge er beliggende i yderområder i regionen. Projektets modeller 
for udvikling vil også kunne anvendes i andre naturområder i regionen. 
  
I KASK programmet kan kun offentlige aktører modtage EU medfinansiering. Projektet 
retter sig mod udvikling og forbedring af rammevilkår for små virksomheder i de delta-
gende områder og skal resultere i en økonomisk udvikling hos områdernes mindre virk-
somheder. For at projektet kan opnå tilskud fra KASK programmet, skal det have et klart 
erhvervsperspektiv, da der søges om tilskud under programmets indsatsområde "holdbar 
økonomisk tilvækst". Projektet har klare erhvervsmæssige effekter. 
  
I projektet indgår følgende områder med kommuner nævnt i parentes: 

 Skjern Å (Ringkøbing-Skjern kommune og Herning kommune)  
 Mols Bjerge (Syddjurs kommune)  
 Fegen-området (Falkenberg kommune, Svenljunga kommune og Gislaved kom-

mune)  
 Hallandsåsen (Laholm kommune)  
 Trillamarka (Sigdal kommune, Nore og Ulvdal kommune og Rollag kommune)  
 Hardangervidda (Nore og Ulvdal kommune) 

Ud over disse områder deltager Region Halland, Buskerud Fylkeskommune og Region 
Midtjylland aktivt i møder og projektudarbejdelsen. Der er indtil nu holdt 3 fællesmøder 
med alle partnere for at afklare projektets indhold, økonomi, organisering m.m. 
  
Projektets budget og finansieringsplan er pt. under udarbejdelse. 
  
Der forventes et samlet budget for projektet på ca. 2 mio. euro, hvoraf halvdelen finan-
sieres via EU programmet. Den resterende halvdel finansieres via de deltagende perso-
ners tidsforbrug og kontant medfinansiering fra de deltagende parter. Der arbejdes med, 
at Buskerud Fylkeskommune og Region Midtjylland hver bidrager med en finansiering for 
de 3 år på ca. 1 mio. kr. Det forventes, at der til mødet i Vækstforum den 26. januar 
2009 foreligger et udkast til budget og finansieringsplan. (Det endelige budget og finan-
sieringsplan forventes først færdig kort tid inden ansøgningsfristen, når der foreligger 
politisk beslutning om deltagelse fra projektets partnere). 
  
Bilag: 
Udkast til kort projektbeskrivelse VER-DI 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_9_Bilag_1.pdf
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1-15-0-76-12-07 

10. Ansøgninger - Den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter - 
opfølgning og afslutning 

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes 25 mio. kr. til en 
formålsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder 
i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har 
prækvalificeret 20 projekter, hvoraf 17 ansøgninger efterfølgende er indstillet til tilskud 
af Vækstforum, og er bevilget tilskud af Regionsrådet. 
  
Der er i forbindelse med en opfølgning og afslutning af puljen 3 projekter, som foreslås 
at indgå under en samlet ramme for de regionale oplevelsesprojekter. Det drejer sig om 
midler til udvikling af Kystcentret i Thyborøn, DIALOG09 i Århus og til fortsat udvikling af 
Netværk Limfjorden. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 

• 500.000 kr til Kystcentret i Thyborøn af regionens erhvervsudviklingsmidler 
i 2009 til udviklingsaktiviteter  

• 1 mio. kr. til DIALOG09, af regionens erhvervsudviklingsmidler i 2009, for-
delt med  500.000 kr. til projektet ”100 Places to Remember Before They 
Disappear”, 100.000 kr. til projektet "Gør byen større og verden mindre" 
(Et Bud på Fremtidens By/Århus) samt 400.000 kr. til projektet "The Global 
Dialogue Prize 09".  

• 450.000 kr. til Netværk Limfjorden af regionens erhvervsudviklingsmidler 
fordelt med 112.500 kr. i hvert af årene 2009, 2010, 2011 og 2012. 

  
at Vækstforum tager til efterretning, at der dermed samlet er bevilget 37,896 mio. 

kr. til regionale oplevelsesprojekter. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 13. juni 2007 indstillet til Regionsrådet, at der af Regi-
on Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres en pulje til regionale oplevelses-
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projekter. I notatet "Formålsbestemte puljer - generelt" (bilag 11.1 på Vækstforums 
møde den 13. juni 2007) er der angivet, at puljen til regionale oplevelsesprojekter består 
af en indsats i 2 år omfattende en ramme på op til 25 mio. kr. pr. år med en fordeling 
med 16 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler og 9 mio. kr. fra Regionalfonden. 
  
På Regionsrådets møde den 20. juni 2007 blev der afsat en pulje på 25 mio kr., mens 
puljen på 25 mio. kr. for 2008 påtænktes frigivet i forbindelse med en samlet vedtagelse 
af rammer for de formålsbestemte puljer i 2008. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter er udbudt i to runder i 2007 med ansøgningfrist 
1. august 2007 og 17. september 2007. Der er indkommet ca. 100 udkast til ansøgnin-
ger, hvoraf 20 projekter er anmodet om efterfølgende at indsende en egentlig ansøg-
ning. Der er nu bevilget tilskud til 17 projekter inden for en økonomisk ramme på 24 
mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler og 11 mio. kr. fra Regionalfonden. Alle 
de enkelte ansøgninger er forelagt Vækstforum. 
  
Med udgangspunkt i udbuddet af regionale oplevelsesprojekter er der efterfølgende op-
stået behov for at igangsætte enkelte nye tiltag, som var forventet finansieret via en 3. 
udbudsrunde i 2008. Det drejer sig om  

• udvikling af Netværk Limfjorden  
• en analyse af muligheder for udvikling af Kystcentret i Thyborøn  
• udvikling af projektet Dialog09 

Netværk Limfjorden.  
Netværk Limfjorden har ansøgt om 1,2 mio. kr. til gennemførelse af handleplan "Net-
værk Limfjorden - på vej mod 2010"  i internationalt samarbejde under Interreg III B 
Nordsø-programmet. Målet med projektet er at gennemføre en koordineret indsats, der 
sætter fokus på havnene som modtagerapparat, samt oplevelser på og ved fjorden. 
Endvidere skal der ske en videreudvikling af sammenhængende og bookbare produkter 
som f.eks. aktiviteter på og ved fjorden, Limfjordsfortællinger og Snapserute konceptet. 
Ansøgning fra Netværk Limfjorden er vedlagt.  
       
Projektet finansieres delvis fra regionens midler afsat til den regionale udviklingsplan, 
mens midlerne til koordinering og udvikling af Netværk Limfjorden på 450.000 kr. bevil-
ges som en del af de regionale oplevelsesprojekter.  
  
Kystcentret Thyborøn  
Kystcentret Thyborøn har ansøgt om 0,5 mio. kr. til udvikling af et forrretningskoncept, 
der kan være med til at sikre kystcentret en fremtidig udvikling på et bæredygtigt 
grundlag. Kystcentret Thyborøn vil undersøge og analysere mulighederne for at etablere 
en Kystpark med udgangspunkt i centret og det nærtliggende Jyllandsakvariet, samt de 
bevaringsværdige kulturhistoriske mandskabsbygninger og bunkeranlæg. Ansøgning fra 
Kystcentret Thyborøn er vedlagt.   
  
DIALOG09  
DIALOG09 i Århus har ansøgt om i alt 1 mio. kr. til markering og fejring af 100 året for 
Landsudstillingen i Århus i 1909. DIALOG09 vil gennem en række events markere 100 
året. Det samlede beløb på 1 mio. kr. tænkes fordelt på tre projekter. Der søges konkret 
om  500.000 kr. til udstillingen "100 Places to Remember Before they Disappear", der er 
et internationalt "awareness-raising" projekt, som gennem enestående billeder konkreti-
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serer de afgørende grunde til, at det er så vigtigt at stoppe klimaforandringerne. Desu-
den søges der 100.000 kr. til projektet "Et bud på fremtidens by/Århus, der er en udstil-
ling, hvor alle kan få mulighed for at se udviklingsplanerne for hele De Bynære Havne-
arealer. Endelig søges der om 400.000 kr. til "The Global dialogue Prize 09", der er en 
pris, som hvert andet år vil blive uddelt for at fremme interkulturel forståelse, idet den 
uddeles for et enestående bidrag til forskningen og/eller den offentlige debat om tvær-
kulturel værdidiversitet og værdikonflikt. Ansøgning, oversigt samt budgetter for de tre 
projekter under DIALOG09er vedlagt. 
  
Sekretariatets bemærkninger: 
Det er sekretariatets opfattelse, at ansøgningerne opfylder kriterierne for regionale ople-
velsesprojekter samtidig med, at de lever op til de seks overordnede strategiske kriterier 
i erhvervsudviklingsstrategiens Handlingsplan 2007-2008.   
Sekretariatet har vurderet, at de opstillede kriterier for puljen til regionale oplevelsespro-
jekter har medført en god bredde i de prækvalificerede ansøgninger inden for områderne 
attraktionsudvikling, destinationsudvikling og udvikling af kreative erhverv. Det vurde-
res, at de af Vækstforum godkendke oplevelsesprojekter er i overensstemmelse med de 
opstillede kriterier.  
I Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 indgår turisme som et væsentligt element un-
der oplevelsesøkonomi, og det fremgår, at der er tale om et område med gode mulighe-
der for at skabe vækst og udvikling. Det vurderes, at de regionale oplevelsesprojekter er 
med til at understøtte Handlingsplanen 2007-2008.   
Med baggrund i arbejdet med de regionale oplevelsesprojekter vurderes det endvidere, 
at gennemførelse af de tre projekter vil være i overensstemmelse med Vækstforums 
handlingsplan for 2009 om videreudvikling af turismen. 
  
Det er sekretariatets opfattelse, at alle oplevelsesprojekterne har et klart erhvervsmæs-
sigt sigte.  
  
Bilag:  
Ansøgning fra Netværk Limfjorden  
Ansøgning fra Kystcentret Thyborøn  
Ansøgning, oversigt samt budgetter for de tre projekter under DIALOG09  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_10_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_10_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_10_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_10_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_10_Bilag_5.PDF
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1-30-76-47-08 

11. Ansøgninger - Puljen til Klimatopmødeaktiviteter  

Resumé 

Regionsrådet har foreslået Vækstforum at genbehandle 3 ansøgninger til puljen til klima-
topmødeaktiviteter. Desuden er HIRC, på baggrund af deres oprindelige ansøgning, ble-
vet opfordret til at lave et nyt oplæg til en klimaaktivitet, der kunne sætte fokus på ved-
varende energi i transportsektoren. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum fastholder den tidligere indstilling om, at der ikke ydes tilskud til 
ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg 
Fyr, samt fra Den Europæiske Filmhøjskole, da disse ansøgninger ikke i tilstræk-
keligt omfang opfylder de opstillede kriterier for ydelse af tilskud 

  
at Vækstforum ikke indstiller HIRCs aktivitet til bevilling, da denne ikke er i over-

ensstemmelse med de hensigter, Råd for Energi- og Miljøteknologi oprindeligt 
havde med denne aktivitet. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Poul Müller erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum indstillede på mødet den 24. november 2008, at Regionsrådet bevilger til-
skud til 7 projekter fra regionens erhvervsudviklingsmidler, og samtidig vedtog Vækstfo-
rum at indstille 1 projekt til tilskud fra Regionalfonden. 
  
Regionsrådet har efterfølgende på møde den 17. december 2008 fulgt indstillingerne fra 
Vækstforum. Samtidig har Regionsrådet fulgt indstilling fra Forretningsudvalget, således 
at det foreslås, at Vækstforum genbehandler de 3 ansøgninger fra Folkehøjskolerne i 
Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg Fyr samt fra Den Europæiske Filmhøjskole. 
Sekretariatet har gennemgået ansøgningerne på ny og finder fortsat, at disse ansøgnin-
ger ikke i tilstrækkeligt omfang opfylder kriterierne og dermed understøtter målet for 
anvendelsen af puljen. 
  
På Vækstforums møde den 24. november 2008 blev Vækstforum ligeledes oplyst om, at 
HIRC forventedes at indsende en ansøgning vedrørende "Vedvarende energi til trans-
port". Denne ansøgning er modtaget i sekretariatet den 4. januar 2009 og har den 13. 
januar 2009 været til vurdering i Råd for Energi- og Miljøteknologi, der ikke fandt, at den 
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foreslåede aktivitet er i overensstemmelse med de hensigter, rådet havde for denne ak-
tivitet, hvorfor det ikke kan anbefales Vækstforum at indstille ansøgningen til bevilling. 
  
Bilag: 
Ansøgning fra Folkehøjskolerne 
Ansøgning fra Geografforbundet og Bovbjerg Fyr 
Ansøgning fra Den Europæiske Filmhøjskole 
Pulje til klimatopmøde - kriterier m.m. 
Notat med administrationens vurderinger af de 3 ansøgninger 
VE i transport i Region Midt - HIRCs oplæg  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_11_Bilag_6.PDF
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1-33-76-57-07 

12. Ansøgninger - Landdistriktsudvikling - indstilling om bevilling, støtte til 
modelprojekter, landsbypris m.v.  

Resumé 

Der foreligger indstilling om bevilling til landdistriktsudvikling om støtte til modelprojek-
ter og valg af landsby til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges i alt 2.669.000 kr. af den 
oprindelige reservation til modelprojekter og landsbypris som specificeret ne-
denfor. 

  
at  Idom-Råsted vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008 på 

150.000 kr. 
   
at modelprojekter for landsbyfornyelse støttes med regionale midler, som følger: 

 
Projekt Faster Andelsmejeri støttes med 519.000 kr. 
Projekt Glyngøre, Durup og Nautrup støttes med 1 mio. kr. 

  
at modelprojekter for profilering af landdistrikterne støttes med regionale midler, 

som følger: 
 
Projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser støttes med 900.000 kr. under de for-
udsætninger, som er anført i sagsfremstillingen. 
Projekt "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud... støttes med 
100.000 kr. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådt.  

Sagsfremstilling 

På Regionsrådets møde den 20. juni 2007, pkt. 33, blev det - efter indstilling fra Vækst-
forums møde den 13. juni 2007, pkt. 15 - besluttet at reservere en ramme på i alt 11 
mio. kr. af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling til projekter under landdi-
striktsudvikling i Vækstforums Handlingsplan 2007-2008. Desuden besluttede Vækstfo-
rum at reservere 4 mio. kr. af EU's strukturfondsmidler, Mål 2, til indsatsen. 
  
Der foreligger nu indstilling om støtte til modelprojekter og om modtager af Region Midt-
jyllands landsbypris 2008.  
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Oversigt over forslagene til modtager af landsbyprisen og de enkelte forslag, notat med 
resumé og vurdering af modelprojekterne og de enkelte forslag til modelprojekter er 
vedlagt dagsordenen. 

  
Region Midtjyllands landsbypris 2008:  
De Lokale Aktions Grupper, LAG-erne, var inviteret til at komme med forslag til modta-
ger af Region Midtjyllands landsbypris 2008. Der er indkommet 12 forslag. 
       
Det indstilles, at Idom-Råsted vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 
2008. Begrundelsen for indstillingen er, at Idom-Råsted vurderes at være det lokalområ-
de, der samlet giver den bedste opfyldelse af kriterierne i invitationen til LAG-erne til at 
komme med forslag til modtager af landsbyprisen. Kriterierne er: 

 Engagement og samarbejde.  
 Fastholdelse og fremgang i befolkning.  
 Nye arbejdspladser.  
 Markante projekter.  
 Resultater af indsatsen. 

Modelprojekter landsbyfornyelse  
Der er indkommet to projekter, der indstilles til tilskud som anført under de enkelte pro-
jekter. 
 
Faster Andelsmejeri  
Projektet omfatter renovering og udvikling af det tidligere Faster Andelsmejeri i Ringkø-
bing Skjern Kommune til kultur- og erhvervscenter. Centret skal bl.a. indeholde facilite-
ter til en række kultur- og udstillingsaktiviteter, flere mindre virksomheder, købmands-
butik m.v. 
Projektet indstilles til tilskud på 519.000 kr. 
 
Glyngøre, Durup og Nautrup  
Projektet omfatter fornyelse og udvikling i landsbyerne Glyngøre, Durup og Nautrup i 
Skive Kommune. 
Projektet indstilles til tilskud på 1 mio. kr.  
  
Modelprojekter profilering af landdistrikterne 
Der er indkommet nedenstående fem forslag til modelprojekter, der indstilles til tilskud 
eller afslag som anført.  
  
Afsætningsstrategi for kvalitetsfødevarer i Region Midtjylland - erfaringsop-
samling og videndeling  
Projektets formål er at samle og videreformidle erfaring med forskellige afsætningsstra-
tegier for lokalt producerede kvalitetsfødevarer. 
Projektet indstilles ikke til tilskud. Projektet bidrager ikke væsentligt til udvikling af min-
dre fødevareproduktioner. 
  
Afsætning og produktion af varer på basis af æbler produceret under miljøven-
lig drift og forarbejdning - dansk most- og ciderproduktion i et markedsforstå-
elsesperspektiv  
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Projektet vedrører produktudvikling af æblemost og cider samt udvikling af en afsæt-
ningsstrategi for små fødevareproducenters æblebaserede produkter. 
Projektet indstilles ikke til tilskud. Projektet lever ikke op til krav om samarbejde mellem 
flere LAG-er, krav til medfinansiering fra kommuner og LAG-er m.v. 
  
Udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, fødevare-
netværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne  
Projektet omfatter etablering af netværk mellem af lokale nicheproducenter og specialfø-
devarevirksomheder. 
Projektet indstilles ikke til tilskud. Projektet omhandler primært mødeaktiviteter.  
  
Vestjyske fødevarer og oplevelser  
Projektet vedrører en række samarbejdsaktiviteter mellem fødevareproducenter, attrak-
tioner, overnatnings- og spisesteder m.fl.  
Projektet indstilles til tilskud på 900.000 kr. under forudsætning af at projektets aktivite-
ter finder sted på tværs af kommuner og LAG-områder m.v. 
  
"Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud...  
Projektet omfatter udvikling af cirkusfabrikken til et kulturelt kraftcenter i Salling og en 
attraktion for lokale og turister. 
Projektet indstilles til tilskud på 100.000 kr.  
  
De nærmere betingelser for projekternes gennemførelse og for udbetaling af de regiona-
le midler fastlægges i en resultatkontrakt med projektholderne. 
  
Økonomi: 
Oversigt over reservationer og indstillede bevillinger (mio. kr.) 

Projekt Reservation Indstillet bevilling Rest reservation 

Landsbyfornyelse   2,5  1,669 0,831

Profilering   2,5  1,000 1,500

I alt   5,0  2,669 2,331

  
Bilag:  
  
Forslag til landsbyprisen 2008: 
Landsbypris oversigt og score 
Nørager LAG Djursland L1 
Idom Råsted LAG Holstebro L2 
Rødding LAG Viborg L3 
Lihme LAG Skive L4 
Humlum LAG Struer L5 
Vrads LAG Silkeborg L6 
Asferg Klyngen LAG Randers L7 
Studsgård LAG Herning L8 
Bøvling, Fjaltring-Trans og Ferring LAG Lemvig L9 
Daugaard LAG Hedensted L10 
Faster, Astrup, Ejstrup og opland LAG Ringkøbing Skjern L11 
Engesvang LAG Ikast Brande L12 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
http://www.rm.dk/regional+udvikling/v%c3%a6kstforum/indsatsomr%c3%a5der/landdistriktsudvikling/tilskud+til+landsbyfornyelse/landsbypris+2008/indsendte+forslag?
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Modelprojekter landsbyfornyelse:  
Faster Andelsmejeri  
Glyngøre, Durup og Nautrup  
  
Modelprojekter profilering: 
Afsætningstrategi for kvalitetsfødevarer  
Afsætning og produktion på basis af æbler  
Udvikling af nicheproduktioner  
Vestjyske fødevarer og oplevelser  
Slip fantasien løs  
  
Notat med resumé og vurdering af modelprojekterne  
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_15.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_16.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_17.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_18.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_19.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_20.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_21.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_12_Bilag_1.PDF
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1-30-76-1-09 

13. Ansøgning - Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi - 
fra HIRC 

Resumé 

HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) har i 2008 ansøgt Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen om tilskud til et innovationsnetværk inden for brint og brændselsceller. 
HIRC har fået afslag på denne ansøgning. Med henblik på at søge Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen igen i 2011 søger HIRC nu Vækstforum om støtte på 750.000 kr. for 
hvert af årene 2009 og 2010 til at færdigudvikle en base for et nationalt innovationsnet-
værk inden for brint og brændselsceller. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der til ”Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi” bevil-
ges et mindre beløb af de regionale erhvervsfremmemidler for 2009 og 2010, 
dog således at der forelægges en midtvejsevaluering i december 2009 med ud-
gangspunkt i de forudsatte aktiviteter, og at det indarbejdes som en del af re-
sultatkontrakten. 

  
Den administrative styregruppe lægger i sin indstilling vægt på Vækstforums innovati-
onsstrategi, hvoraf det fremgår, at der skal være plads til metodeudvikling og en ekspe-
rimenterende tilgang i den erhvervspolitiske indsats. 

Beslutning 

Indstillingen blev tiltrådet med bemærkning om 
 
at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1,5 mio. kr. til ”Udvikling af base for 
innovationsnetværk inden for brintteknologi” af de regionale erhvervsfremmemidler for 
2009 (750.000 kr.) og 2010 (750.000 kr.), dog således at der forelægges en midtvejs-
evaluering i december 2009 med udgangspunkt i de forudsatte aktiviteter, og at det ind-
arbejdes som en del af resultatkontrakten. 

Poul Müller erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

Sagsfremstilling 

Baggrund 
HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) ansøgte den 12. september 2008 Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen om tilskud til et innovationsnetværk for brint og brænd-
selsceller. Den 10. november 2008 meddelte styrelsen HIRC, at ansøgningen ikke blev 
imødekommet. Næste ansøgningsrunde for ansøgning om innovationsnetværk til styrel-
sen er i 2011. 
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HIRC har den 7. januar 2009 fremsendt en ansøgning til Vækstforum om støtte i 2009 
og 2010 med det formål at kvalificere HIRC til den kommende ansøgningsrunde hos 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 2011. HIRC har i 2009 indledt det forberedende 
arbejde for at kunne færdigudvikle basen for et nationalt innovationsnetværk inden for 
brint og brændselsceller med samarbejde på tværs af regioner og relevante aktører samt 
i koordinering med det nationale 'Partnerskabet for Brint og Brændselsceller'. 
  
Blandt resultaterne af HIRC's hidtidige arbejde anføres i ansøgningen etableringen af 65 
fungerende brintsystemer (mikrokraftvarme, nødstrømsanlæg, transport), H2College i 
Herning, H2LINK Vestjylland, Link 2009, Videnformidling, deltagelse i forskningsprojek-
ter og etablering af netværk (alle er nærmere beskrevet i ansøgningen). 
  
Projektets hovedformål 
Projektets hovedformål er at forberede og færdigudvikle en base for et nationalt innova-
tionsnetværk, hvortil der i 2011 vil blive søgt midler fra Forsknings- og Innovationssty-
relsen. 
  
Projektets delmål 
Målet med projektet er: 

 Færdigudvikling af minimum ét stort demonstrationsprojekt inden for mikro-
kraftvarme i nybyggede passivhuse,  

 Etablering og idriftsætning af minimum 2 storskala demonstrationsprojekter inden 
for transport,  

 Fremme af kommercielle erhvervsinitiativer og arbejdspladser inden for brintom-
rådet,  

 Etablering af og/eller deltagelse i netværk relateret til følgende områder: a. Dan-
marks største antal boliger tilkoblet brintbaseret vedvarende energisystem, b. 
Danmarks største brintby med 150 - 200 énfamiliehuse, c. konkurrencedygtig 
dansk produktion af elektrolyseanlæg, d. etablering af kommercielle brinttanksta-
tioner og etablering af brintinfrastruktur på tværs af Danmark, e. demonstration 
af brintgaffeltrucks, f. udvikling af erhvervsklynge inden for brintteknologi og g. 
forskningsprojekter. 

Aktiviteter 
Ud over de aktiviteter, der indirekte fremgår af projektets delmål ovenfor, vil der i 2009 
- 2010 blive gennemført følgende netværks- og formidlingsaktiviteter: 

 Gennemførelse af 16 informationsseminarer om brint og brændselsceller, herun-
der 2 med internationalt tilsnit,  

 Deltagelse som indlægsholder på 4 seminarer,  
 Videreførelse af HIRC's Brintdemonstratorium med mindst 2.000 besøgende,  
 Udgivelse af diverse informationsmateriale og redegørelser,  
 Tilknytning af mindst 35 virksomheder, 100 privatpersoner samt 100 studerende 

til formidlingsaktiviteterne. 

Økonomi  
  
Budget 2009 2010 

Lønomkostninger 900.000 900.000 
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Kontorholdsomkostninger 400.000 400.000 
Rejseomkostninger 50.000 50.000 
Materiale og mindre nyanskaffelser 70.000 70.000 
Seminarer og work shops 50.000 50.000 
Revisor 30.000 30.000 

I alt 1.500.000 1.500.000 

  
Finansiering 2009 2010 

Region Midtjylland                 750.000 750.000 
Herning Kommune 750.000 750.000 

I alt 1.500.000 1.500.000 

  
  Bilag: 
Ansøgning til Vækstforum fra HIRC 
Den nye struktur for innovationsnetværk 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_13_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_13_Bilag_2.pdf
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1-33-76-10-07 

14. Fødevarerådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum 

Resumé 

I forlængelse af Vækstforums foreløbige godkendelse den 24. november 2008 af Strategi 
og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet vil der blive ned-
sat et fødevareråd med bred faglig repræsentation af fødevarebranchens viden- og er-
hvervsaktører. Fødevarerådet skal bistå Vækstforum i forbindelse med implementeringen 
og kvalitetssikringen af megasatsningen. 
Nu foreligger forslag til sammensætning og kommissorium. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender "Kommissorium for fødevarerådet" 

at  Vækstforum godkender den foreslåede sammensætning af medlemmer 

at Vækstforum drøfter det indstillede antal medlemmer.  
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet der i den endelige sammensætning skal tages højde for 
såvel faglighed og geografi og at Kokkeskolen i Silkeborg anmodes om at udpege en re-
præsentant på foranledning af Anne Mette Zachariassen. 

Sagsfremstilling 

På mødet den 24. november 2008 godkendte Vækstforum forslag til Stategi og hand-
lingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet. I den forbindelse blev det 
besluttet, at Vækstforum på sit møde i januar 2009 skulle tage endelig stilling til et 
kommissorium for et fødevareråd, der skal bistå Vækstforum med faglig vejledning i for-
bindelse med implementeringen af megasatsningens initiativer. 
  
Det foreslås, at rådet arbejder efter nedenstående kommissorium:  
  
Kommissorium 
  
Formålet med fødevarerådet er: 
-  at understøtte udviklingen af et førende internationalt innovationsmiljø for klog hver-

dagsmad i Region Midtjylland. 
-  at sikre implementering og koordinering af megasatsningens initiativer. 
-  at sikre et højt fødevarefagligt niveau i megasatsningens initiativer og projekter. 
  
Fødevarerådets opgave er: 
-  at rådgive Vækstforum i spørgsmål vedrørende fødevarer. 
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-  at fungere som ekspertgruppe i forhold til at monitere fremdriften i den regionale 
fødevaresatsning. 

-  at give en faglig vurdering af projektforslag i megasatsningen. 
-  at fungere som sparringspartner for Vækstforum i forhold til den fortsatte satsning 

på fødevareområdet. 
-  at udvikle forslag til, hvordan fødevaresatsningen kan spille sammen med Vækstfo-

rums øvrige indsatsområder. 
-  at følge nationale og internationale erhvervspolitiske strategier, satsninger og forsk-

ning inden for fødevareområdet. 
  
Fødevarerådet skal bestå af 15 medlemmer, der repræsenterer erhverv, forskning, ud-
dannelse samt fødevarerelaterede GTS-institutter og netværk efter følgende fordeling: 

Forsknings- og videninstitutioner, 4 medlemmer udpeget af: 
•   Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet  
•   Mapp Centret, Århus Universitet (forskningscenter for kunderelationer i føde-

varesektoren) 
•   Dansk Landbrugsrådgivning, Landcentret i Skejby 
•   Sundhedssektoren 
Erhverv, 5 medlemmer: 
•   2 fødevarevirksomheder, udpeget af DI  
•   2 virksomheder, udpeget af Dansk Erhverv, én inden for detailhandel og én in-

den for hotel- og restaurationsbranchen  
•   1 økologisk virksomhed, udpeget af Økologisk Landsforening 
Uddannelse, 1 medlem udpeget af: 
•   VIA University College 
GTS-institutter og netværk, 4 medlemmer udpeget af:  
•   Agrotech 
•   VIFU/Innovationsnetværket for Fødevaresektoren 
•   Teknologisk Institut 
•   Agro Business Park 
Arbejdstagerorganisationer, 1 medlem udpeget af: 
•   LO 
  
Sekretariatsbetjeningen af fødevarerådet varetages af Vækstforums sekretariat. 

  
  
Innovationschef Eva Nautrup, Tulip, har allerede på nuværende tidspunkt stillet sig til 
rådighed som repræsentant for en fødevarevirksomhed under DI.  
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1-01-76-19-07 

15. It-Rådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum 

Resumé 

Det foreslås, at It-Rådet godkendes som Vækstforums faglige ekspertråd med Rådet for 
Energi og Miljøteknologi som forbillede. Det indebærer, at It-rådet rådgiver Vækstforum i 
spørgsmål vedrørende it og leverer input til Vækstforums fremtidige indsats på it-
området. Endvidere at It-rådet fungerer som fagligt ekspertråd i ”It som innovativ driv-
kraft” og indstiller projektforslag herfra til Vækstforum.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender It-Rådet som fagligt Ekspertråd, med et kommissorium 
som beskrevet. 

at det nye It-råd sammensættes som foreslået.  

at Vækstforum godkender It-Rådet som ekspertgruppe i ”It som innovativ driv-
kraft”. 

at Vækstforum drøfter det indstillede antal medlemmer. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet Finansrådet anmodes om at udpege et medlem til It-
rådet på foranledning af Lone Færch. 
 
Vækstforum fandt, at det ville være hensigtsmæssigt, at formandskabet for it-rådet ind-
drages i de relevante aktørers indstillinger for at sikre såvel faglige som geografiske 
hensyn. 

Sagsfremstilling 

It-Rådet er i sin nuværende form etableret i 2006 som en videreudvikling af Århus-
regionens It-Råd fra 1999. Rådet har været en central spiller i opbygningen og udviklin-
gen af it-byen Katrinebjerg og har spillet en stor rolle set i forhold til profilering af regio-
nens it-kompetencer. Men først og fremmest har It-rådet skabt samarbejde, netværk og 
fælles visioner og strategier for de vigtige it-aktører i regionen. 
  
It-rådet har i dag 33 medlemmer, der repræsenterer det lokale og regionale politiske 
niveau, erhverv, forskning, uddannelse og anvendelse på it-området. Formandskabet har 
indtil nu bestået af regionsrådsformand Bent Hansen og borgmester Nicolai Wammen. 
  
Vækstforum har den 25. marts 2008 besluttet at nedsætte en faglig ekspertgruppe, der 
skal følge fremdriften i "It som innovativ drivkraft" og indstille ansøgninger til Vækstfo-
rum, som vedrører it-innovationspuljen. Det foreslås, at It-rådet varetager denne funkti-
on. 
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Videre har It-rådet på et udviklingsseminar den 3. november 2008 besluttet at søge en 
tættere og mere formel tilknytning til Vækstforum. Det foreslås, at It-rådet knyttes til 
Vækstforum som fagligt ekspertråd.  
  
Som konsekvens af It-rådets nye funktioner foreslås ændringer i formandskab, sammen-
sætning og størrelse. I dag er der sammenfald mellem formandskabet i Vækstforum og 
It-rådet, medlemmerne er både eksperter og interessenter - herunder politikere - og 
størrelsen på 33 medlemmer er i overkanten for et ekspertråd.  
  
Med henblik på at sikre at erfaringerne fra det hidtidige rådsarbejde og "it som innovativ 
drivkraft" videreføres foreslås formand og næstformand at blive henholdsvis adm. direk-
tør Michael Holm, Systematic og dekan Erik Meinecke Schmidt, Århus Universitet. 
  
It-rådet foreslås at arbejde efter nedenstående kommissorium: 
  
Kommissorium 
Formålet med It-rådet er:  

 At udvikle regionens erhvervsliv via nyskabende it-anvendelse i private og offent-
lige virksomheder,  

 At videreudvikle regionens erhvervsmæssige styrker på  it-området til en interna-
tional styrkeposition,  

 At sikre et højt fagligt niveau i Vækstforums indsats på it-området. 

Rådets opgave er:  

 At rådgive Vækstforum i spørgsmål vedrørerende it,  
 At levere input til Vækstforums fremtidige indsats på it-området,  
 At levere input til, hvordan it kan spille sammen med Vækstforums øvrige ind-

satsområder,  
 At fungere som ekspertråd i forhold til ”It som innovativ drivkraft”,  
 At give en faglig vurdering af indkomne projektforslag i "It som innovativ driv-

kraft" og it-delen af Shanghai-samarbejdet,  
 At følge nationale og internationale erhvervspolitiske strategier, satsninger og 

forskning indenfor it-området.  

Formandskab:  
Formanden repræsenterer en it-virksomhed, næstformanden en uddannelses-
/forskningsinstitution. 
  
Medlemmer: 
It-rådet sammensættes af i alt 14 medlemmer, incl. formandskab.  
Medlemmerne repræsenterer erhverv, forskning, uddannelse og anvendelse på it-
området. 
  
Forsknings- og uddannelsesinstitutioner, 3: 

  Næstformand (repræsentant for forskningsmiljøet) 
  1 udpeget af Århus Universitet (datalogi/informationsvidenskab) 
  1 udpeget af VIA University College/Arkitektskolen/Ingeniørhøjskolen 
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It-erhverv, 4:  

 Formand (repræsentant fra it-erhvervet) 
 1 udpeget af IT-Branchen (tidligere IT-Brancheforeningen) 
 1 udpeget af ITEK (DI) 
  1 udpeget af Innovation Lab (medlem af it konsortiet) 

Andre erhverv 4 

 2 virksomheder udpeget af Dansk Erhverv 
 2 virksomheder udpeget af DI 

GTS-institutter, matchmakere, mv, 2 udpeget af: 

  Alexandra Instituttet: (medlem af it-konsortiet) 
   It forum (medlem af it-konsortiet) 

Offentlig virksomhed, 1 udpeget af: 

 kommunerne/regionen 

Rådets medlemmer udpeges for 3 år ad gangen.  
Rådet sekretariatsbetjenes af Vækstforums sekretariat. 
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1-30-76-36-08 

16. Opfølgning på resultatkontrakter 

Resumé 

Vækstforum har tidligere besluttet, at der i forbindelse med iværksættelsen af initiativer, 
som vedrører handlingsplanens 9 indsatsområder, skal indgås resultatkontrakter med de 
aktører, som Vækstforum vælger som operatør. Der skal foreligge en status for disse 
resultatkontrakter 2 gange om året – pr. 1. september og pr. 1. marts. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum drøfter statusrapport pr. 1. september 2008 for de initiativer, som 
er iværksat med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan for 2007-2008. 

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget, idet der i den næste statusrapport skal indgå en økonomiop-
følgning. 
 

Sagsfremstilling 

Statusrapport er en opfølgning de initiativer, som er iværksat med udgangspunkt i 
Vækstforums Handlingsplan 2007-2008.  
  
Der er 9 indsatsområder i Vækstforums Handlingsplan for 2007-2008: 

• Megasatsningen Energi og Miljø  
• Megasatsningen Erhverv-Sundhed  
• Megasatsningen Fødevarer  
• Uddannelse og kompetenceudvikling  
• Innovation og it  
• Iværksætteri og virksomhedsudvikling  
• Oplevelsesøkonomi  
• Landdistrikter  
• Globalisering 

Der er indgået 44 resultatkontrakter med 33 forskellige operatører.  
  
Opfølgningen viser, at initiativerne afvikles planmæssigt og sekretariatet har taget de 
nødvendige forholdsregler for så vidt angår de kontrakter, der ikke opfyldes planmæs-
sigt. 
  
Rapporten findes i en papirudgave og i en elektronisk udgave med links direkte til flere 
oplysninger om indhold og baggrund for de enkelte initiativer. 
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Bilag: 
Status resultatkontrakter - Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 
Bilag 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_16_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_16_Bilag_4.PDF
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1-33-76-23-71-08 

17. Orientering om oversigt over den regionaløkonomiske udvikling i Midtjylland 

Resumé 

De regionale vækstfora skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, og Region 
Midtjyllands Vækstforum skal overvåge effekten af de initiativer, der igangsættes på 
grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for regionen. Som 
led i denne overvågning er der udarbejdet en oversigt over den regionaløkonomiske ud-
vikling i regionen. I rapporten præsenteres en oversigt over de regionale og lokale 
vækstvilkår; en oversigt over indikatorer for de rammebetingelser, der er prioriteret i 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2009; samt en oversigt over den geo-
grafiske balance i Region Midtjylland. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Sagsfremstilling 

Ifølge loven om erhvervsfremme skal de regionale vækstfora overvåge de regionale og 
lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge effekten af 
de initiativer, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi 
og handlingsplan for regionen.  
Som led i denne overvågning er der ved udgangen af 2008 udarbejdet en oversigt over 
den regionaløkonomiske udvikling i Midtjylland. Rapporten er delt op i tre dele: 

1. En oversigt over de regionale og lokale vækstvilkår.  
2. En oversigt over indikatorer for de rammebetingelser, der er prioriteret i Vækstfo-

rums erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2009.  
3. En oversigt over den geografiske balance i Region Midtjylland. 

Hovedresultaterne fra rapportens del 1 er: 

• Beskæftigelsen og produktiviteten steg markant i Region Midtjylland i 2006 (nye-
re data er ikke tilgængelige), hvilket resulterede i, at Region Midtjylland oplevede 
den højeste vækst i 10 år.  
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• Samtlige brancher i industrien, på nær fødevarer, har oplevet positiv realvækst i 
2006.  

• Regionens østlige kommuner, med undtagelse af kommunegruppen Randers, 
Syddjurs og Norddjurs, har alle haft en realvækst over regionsgennemsnittet i 
2006.  

• Regionens vestlige kommunegrupper har haft en realvækst under regionsgen-
nemsnittet.  

• Erhvervene inden for megasatsningen energi og miljø har haft en vækst i antallet 
af private arbejdspladser på 5,4 % i perioden fra 2004 til 2006.  

• Erhvervene inden for megasatsningen erhverv og sundhed har haft en vækst i 
antallet af private arbejdspladser på 6,5 % i perioden fra 2004 til 2006.  

• Erhvervene inden for megasatsningen fødevarer har i perioden 2004 til 2006 haft 
en tilbagegang i beskæftigelsen på 0,2 %.  

• Både den internationale vækst og den nationale vækst forventes at falde i 2009. 

Hovedresultaterne fra rapportens del 2 er: 

• Indikatorerne for den overordnede målsætning om vækst i Region Midtjylland vi-
ser, at udviklingen har været positiv op til regionens dannelse i 2007 (tal efter 
2006 er ikke tilgængelige).  

• På de indikatorer, som væksten måles ud fra, ligger værdien i Region Midtjylland 
niveaumæssigt under landsgennemsnittet.  

• På uddannelses- og kompetenceområdet ligger Region Midtjylland for størstede-
len af indikatorernes vedkommende på eller over landsniveauet. Det er dog ikke 
alle indikatorer for uddannelse og kompetence, der udvikler sig positivt fra 2005 
til 2006.  

• Inden for området innovation og it ligger Region Midtjylland på eller over landsni-
veauet for alle indikatorer. Der er kun i begrænset omfang tal for udviklingen i 
indikatorerne over tid.  

• Inden for iværksætterområdet ligger Region Midtjylland under landsniveauet for 
størstedelen af indikatorerne. Tal for udviklingen i indikatorerne over tid er ikke 
tilgængelige. 

Hovedresultaterne fra rapportens del 3 er: 

• Der er ingen geografiske forskelle i andelen af 15-64-årige, der er i beskæftigelse 
eller i uddannelse.  

• Uddannelsesniveauet er højest i regionens bykommuner (Århus og Skanderborg), 
næsthøjest i mellemkommuner (Horsens, Silkeborg, Favrskov, Odder), derefter 
kommer landdistriktskommuner (Randers, Viborg, Holstebro, Herning, Ikast-
Brande, Hedensted, Syddjurs), og til sidst yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, 
Norddjurs, Skive, Struer, Lemvig og Samsø).  

• Fremskrivninger af uddannelsesniveauet for en ungdomsårgang viser, at der ikke 
er forskel mellem land- og bykommuner med hensyn til den andel af en ung-
domsårgang, der forventes at have taget en ungdomsuddannelse 25 år efter af-
sluttet 9. klasse.  

• Fremskrivninger af uddannelsesniveauet for en ungdomsårgang viser, at der er 
en relativt lille forskel mellem land- og bykommuner med hensyn til den andel af 
en ungdomsårgang, der forventes at have taget en videregående uddannelse 25 
år efter afsluttet 9. klasse. 
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• Regionens største indpendlingskommuner er Århus, Viborg, Herning, Ringkøbing-
Skjern og Holstebro. 

• Regionens største udpendlingskommuner er Favrskov, Skanderborg, Syddjurs, 
Silkeborg og Hedensted. 

• De 8 kommuner, hvor indbyggerne i gennemsnit pendler længst, ligger alle i det 
østjyske bybånd tæt på motorveje. 

• Den korteste pendlingsafstand er på Samsø og i Vestjylland. 

Bilag: 
Rapport om regionaløkonomisk udvikling 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_17_Bilag_1.pdf
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1-15-1-76-10-08 

18. Orientering - Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og 
Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora  

Resumé 

Der er indgået en aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Inno-
vation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora og i forbindelse med den rund-
bordssamtale, der blev afholdt mellem parterne den 4. december 2008. Samarbejdsafta-
len skal sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats. 

Sekretariatet indstiller, 

at vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

  

Sagsfremstilling 

Som følge af en beslutning taget af Vækstforum på sit møde den 26. maj 2008, er det 
strategiske samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) og Vækstforum 
blevet indføjet i det tillæg til partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum, 
der blev offentliggjort den 17. juni 2008. Identifikation og udvikling af konkrete samar-
bejdsområder er foregået i andet halvår af 2008. Vækstforum blev orienteret om dette 
arbejdes tilrettelæggelse på sit møde den 29. august 2008. 
Arbejdet er mundet ud i en konkret aftale for strategisk samarbejde mellem RTI, Viden-
skabsministeriet (VTU) og de regionale vækstfora, der blev indgået i forbindelse med 
den rundbordssamtale, der blev afholdt mellem formandskaberne for vækstfora, RTI og 
VTU den 4. december 2008. 
Samarbejdsaftalen har til formål at sikre sammenhæng mellem den nationale og regio-
nale innovationsindsats på tre niveauer: 
1) Gennem styrkede samarbejdsstrukturer – såvel på administrativt som på politisk ni-
veau. 
2) Gennem igangsætning af fælles pilotprojekter og initiativer. 
3) På sigt gennem udvikling af nye større strategiske satsninger, der f.eks. kan gennem-
føres gennem fælles udbud. 
  
Det er målet for den samlede indsats, at der opnås: 
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 Mere målrettet anvendelse af de samlede offentlige midler til virksomhedsrettet 
innovation.  

 Større volumen og synergi i indsatsen gennem en sammenhængende indsats 
mellem nationalt og regionalt niveau og på tværs af regioner.  

 Bedre grundlag for prioritering af RTI og de regionale vækstforas midler og vir-
kemidler.  

 En effektiv administrativ samarbejdsmodel med gensidig høring samt udvikling af 
metoder til fælles administration og bevillingskompetence.  

 Bedre mulighed for fælles analyser, videndeling, erfaringsudveksling og læring. 

Udviklingen af det strategiske samarbejde sker parallelt med, at både RTI og de fleste 
regionale vækstfora i løbet af 2008 reviderer eller supplerer deres handlingsplaner. Ar-
bejdet skal også bidrage som grundlag for udvikling af partnerskabsaftalerne mellem 
regeringen og de regionale vækstfora. 
  
Bilag: 
Aftale strategisk samarbejde 2008 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_18_Bilag_1.pdf
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1-33-3-06-V 

19. Orientering - Aftale om landdistriktsprogrammet for 2009 

Resumé 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om landdistriktsprogrammet for 
2009. 

Sekretariatet indstiller, 

at  aftalen om landdistriktsprogrammet for 2009 tages til orientering. 

  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget.  

Sagsfremstilling 

Aftalen om landdistriktsprogrammet for 2009 viderefører indsatsen fra 2007 og 2008. 
Midlerne til programmets Akse 3 Job og levevilkår, der prioriteres af de Lokale Aktions 
Grupper, LAG-erne, er de samme - 95 mio. kr. årligt - som for hvert af årene 2007 og 
2008. Den stigning, der er i de samlede midler, tilfalder især programmets Akse 2 Natur 
og miljø, der stiger fra 308 mio. kr. årligt til 499 mio. kr. årligt.  
  
Der er afsat en ramme for tilsagn om tilskud på 760 mio. kr. i 2009. For hvert af årene 
2007 og 2008 er der afsat 560 mio. kr.  
Af de 760 mio. kr. er 350 mio. kr. statsmidler, som er afsat på finansloven. De 410 mio. 
kr. er EU-midler. 

    
Støtten til projekter - som er sammensat af 50 % eller 55 % EU-midler og resten stats-
midler - er typisk op til 50 % af de godkendte projektudgifter. Den samlede indsats i 
2009 kan således skønnes til mindst 2*760 mio. kr. = 1.520 mio. kr. 
  
Projektfinansieringen ud over støttemidlerne tilvejebringes af støttemodtagerne. Det er 
egenfinansiering af støttemodtagerne - der både kan være offentlige og private - midler 
fra kommuner og regioner, ministerielle puljer, tips- og lottomidler, fondsmidler, private 
midler m.v. 
  
Støttemidlerne prioriteres af Fødevareministeriet eller af LAG-erne. LAG-erne prioriterer 
de 95 mio. kr., der er afsat til programmets Akse 3 Job og levevilkår i landdistrikterne. 
Heraf prioriterer de 18 LAG-er i Region Midtjylland ca. 30 mio. kr.  
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Som noget nyt indeholder aftalen, at der skal arbejdes for en mere effektorienteret for-
valtning af programmet. Det vil bl.a. sige, at LAG-erne skal kunne dokumentere effekt af 
projekterne. 
  
I 2009 optages ny forhandling med henblik på udmøntning af landdistriktsprogrammet 
for 2010-2013, som er den resterende del af den 7-årige EU-programperiode.  
  
Bilag: 
Aftale om landdistriktsprogrammet 2009 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/2009%20januar/Punkt_19_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

20. Orientering - Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og 
Regeringen - 2009 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet til orientering. 
  

Beslutning 

Indstillingen blev vedtaget. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland indgik i 2007 en partnerskabsaftale med regeringen.  
  
Aftalen vedrører følgende områder: 

• Uddannelse og arbejdskraftsudbud  
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder  
• Innovation og forskning  
• Energi og Miljø  
• Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme 

I 2008 indgik Vækstforum en tillægsaftale, hvor der - udover fortsat fokus på de oven-
nævnte områder, blev sat fokus på tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejds-
kraft og yderligere understøttelse af de 3 megasatsninger, som Vækstforum har priorite-
ret. 
  
Det videre forløb vil være, at Vækstforum drøfter et udkast til tillægsaftalen for 2009, 
som vil danne grundlag for formandskabets møde med Økonomi- og Erhvervsministeren 
i juni 2009. Dette møde er under planlægning. 
  
Sekretariatet vil til Vækstforums møde den 24. marts 2009 udarbejde et oplæg til drøf-
telse som oplæg til formandskabets forhandlinger med Økonomi- og erhvervsministeren. 
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1-01-76-30-07 

21. Eventuelt 

Intet. 
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