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1-01-76-16-08 
 

1. Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009 
 

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag:
Referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009  
  
 
 
 
1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009, bevillinger og reservationer i lyset af 
konjunkturkrisen. 

 

Sekretariatet indstiller, 

at orientering om økonomi for Vækstforums Handlingsplan 2009 tages til efterret-
ning, 

  
at Vækstforum drøfter sine indsatsområder set i lyset af konjunkturkrisen. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, således at Vækstforum retter henvendelse til 
 

• Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen 
• Undervisningsminister Bertel Haarder 
• Udenrigsminister Per Stig Møller 
• Videnskabsminister Helge Sander 

 
for at gøre opmærksom på de muligheder, der er for styrke effekten af de indsatsområ-
der, som både Vækstforum og regeringen prioriterer i lyset af konjunkturkrisen og som 
umiddelbart kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem region og stat. 
 
Udkast til henvendelserne udarbejdes i samarbejde med den administrative styregruppe 
for Vækstforum. 
 
Bilag:
Budget for Handlingsplan 2009 pr. 26. februar 2009 
Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm på vegne af den konservative gruppe i 
Regionsrådet  
Notat til belysning af henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm. 
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1-30-76-3-09 
3. Ansøgning - Prøv1Elbil - Projekt fremsendt af Teknologisk Institut

 
Resumé 
Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del 
af den danske energipolitik i årene 2008 - 2011, hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. 
kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete 
og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur.Teknologisk Institut i 
Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi Net 
A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune fremsendt 
en ansøgning til Energistyrelsen på et flådeprojekt om elbiler, hvortil der søges om med-
finansiering fra regionen. Projektet omfatter 16 elbiler og forløber fra 1. marts 2009 til 
30. december 2012. Den samlede projektanskaffelse udgør 11.145.600 kr., hvoraf regi-
onen anmodes om at bidrage med 1.700.000 kr. svarende til 15% af projektets samlede 
omkostning. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til mega-
satsningen energi og miljø, bevilges 1,7 mio. kr. i støtte til projektet (524.000 
kr. i 2009, 406.000 kr. i 2010, 385.000 kr. i 2011 og 385.000 kr. 2012) under 
forudsætning af, at der opnås den øvrige forudsatte finansiering af projektet. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at Energistyrelsens beslutning om at be-
vilge 1 mio. kr. til projektet medsendes referatet af Vækstforums møde. 
 
Energistyrelsens beslutning skal ligeledes fremgå af sagen i indstillingen til Regionsrådet. 
 
Bilag:
Ansøgning - Prøv1Elbil 
  
 
 
 
 
1-15-0-76-2-09 
 

4. Ansøgning - Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn
 
Resumé 
I forlængelse af nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i 
Thyborøn i EUC Nordvest samarbejdes der nu aktivt med fiskeriets parter og organisati-
oner om at etablere et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser i Thybo-
røn. Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: "En ny fremtid 
for dansk fiskeri og akvakultur". EUC Vest har besluttet at investere 14-15 mio. kr. i 
etableringen af centrets fysiske rammer og ansøger nu Vækstforum om 1.876.256 kr. i 
støtte til ansættelsen af en procesmedarbejder. Det vurderes, at dette ambitiøse projekt 
kan understøtte Vækstforums megasatsning på fødevareområdet og medvirke til at ska-
be udvikling i en af regionens yderkommuner med udgangspunkt i de eksisterende res-
sourcer og kompetencer. 
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Sekretariatet indstiller, 

at der af de reserverede regionale midler til erhvervsudvikling under megasatsnin-
gen på fødevareområdet bevilges et tilskud på 650.000 kr. til ansættelse af en 
procesmedarbejder i forbindelse med etablering af et kompetencecenter for fi-
skeriuddannelser i Thyborøn. 

  
Bevillingen gives som et tilskud til tovholderfunktionen i et år. Vækstforum vil herefter 
tage stilling til en evt. bevilling for yderligere 2 år, under hensyntagen til projektets 
fremdrift og potentiale for udvikling af Thyborøn-området. 
 
Beslutning 
Vækstforum besluttede at indstille, at der bevilges 1.876.256 mio. kr. til projektet for en 
treårig periode, dog således at der skal foreligge en midtvejsevaluering for projektet. 
 
Bilag:
Følgebrev til ansøgning af den 24. februar 2009  
Ansøgning til Vækstforum vedr. procesmedarbejder til etablering af et kompetencecenter 
for fiskeriets uddannelser i Thyborøn 
Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser  
  
  
  
  
  
 
1-30-76-42-08 
 

5. Ansøgning - Den Europæiske Kulturhovedstad 2017 - forprojekt med henblik på 
den regionale vækstindsats 

 
Resumé 
Forprojektet vedr. den regionale vækstindsats i forhold til Kulturhovedstadsprojektet 
beskrives, og Vækstforum anmodes om at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til 
regional udvikling bevilges 1 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. i hhv. 2009 og 2010 af 
den eksisterende reservation. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at reservationen på 1 mio. kr. af de regi-
onale erhvervsfremmemidler udmøntes i en bevilling på  500.000 kr. i 2009 og 
500.000 kr. i 2010 til projekt Europæisk Kulturhovedstad 2017. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag:
Regionalt samarbejde omkring Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 
Ansøgning om midler til forprojekt for Den europæiske Kulturhovedstad 
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1-33-76-95-07 
 

6. Internationale oplevelsesfyrtårne - den videre proces for projekterne "Ele-
ment.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" 

 
Resumé 
Vækstforum besluttede på mødet den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der 
bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling til hvert af projekterne 
"Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" til videre bearbejdning af projek-
terne. Vækstforum vurderede, at der her var tale om projekter med et internationalt 
potentiale. Der foreslås en tids- og procesplan for det videre arbejde. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender administrationens notat som grundlag for det videre 
arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan for arbejdet. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at det enkelte projekt kan afrapportere 
hurtigere end anført i den angivne tidsplan. 
 
Bilag:  
Notat om den videre proces for Internationale oplevelsesfyrtårne i 2009  
Notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008 af 05.05.2008 
Internationale oplevelsesfyrtårne uddybning af vurderingskriterier af 01.10.2008 
  
 
 
 
 
1-30-76-2-07 
 

7. Orientering - Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland 
og Staten - tillægsaftale 2009 

 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget med bemærkning om, at det for Vækstforum er afgørende, at 
den kommende partnerskabsaftale i højere grad er gensidigt forpligtende. 
 
Bilag:
Oplæg til Partnerskabsaftaletillæg 2009 
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1-30-76-2-07 
 

8. Orientering - Status for etablering af testpladser til Vindmølleindustrien 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 
  
Beslutning 
Vækstforum besluttede at henvende sig til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen 
for at påpege vigtigheden af, at der, således som det blev aftalt i Partnerskabsaftalen, 
hurtigt træffes en beslutning om placering af testpladser til vindmølleindustrien i den 
nærmeste fremtid for at sikre, at Regionen også på sigt vil være attraktiv for vindmølle-
industrien. 
 
Bilag:
Nyhedsbrev fra Windpower Test og demonstration 
  
 
 
 
1-01-76-16-08 

9. Eventuelt
 
Intet 
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