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Indholdsfortegnelse 
 
Denne aktivitetsopfølgning er en del af den samlede opfølgning på Vækstforums hand-
lingsplan og de ni indsatsområder. 
 
Rapporten ledsager statusrapporten ”Status 1. marts 2009 – Økonomiopfølgning ved-
rørende Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder”. 
 
De to statusrapporter er en del af den halvårlige opfølgning på regionale erhvervs-
fremmeaktiviteter finansieret af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. De kan 
læses samlet eller hver for sig og for særligt interesserede er det muligt at hente mere 
information på www.vaekstforum.rm.dk. Links til uddybninger er markeret med kursiv 
og understreget.  
 
Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni 
indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion, en sta-
tus for initiativerne og en overordnet vurdering. 
 
 
Indholdsfortegnelse ................................................................................... 1 
 
Megasatsningen Energi og Miljø .................................................................... 2 
 
Megasatsningen Erhverv-Sundhed................................................................. 4 
 
Megasatsningen Fødevarer........................................................................... 6 
 
Uddannelse og Kompetenceudvikling ............................................................. 8 
 
Innovation og It ......................................................................................... 11 
 
Iværksætteri og virksomhedsudvikling........................................................... 15 
 
Oplevelsesøkonomi ..................................................................................... 20 
 
Landdistrikter............................................................................................. 23 
 
Internationalisering..................................................................................... 24 
 
 

Vækstforums møde den 27. maj 2009 - bilag til pkt. 2

http://www.vaekstforum.rm.dk/


 
 
 
 
 

 
Megasatsningen Energi og Miljø 

 
 
Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion er en vision for 
udviklingen på energi- og miljøområdet. Målet er specielt at styrke erhvervsudviklingen 
inden for området og samtidig dels opnå en række miljø- og klimagevinster, dels nå en 
energiforsyning af regionen i 2025, som er baseret på 50% vedvarende energi. 
 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under dette indsatsområde: 
 Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi 
 Biomasse 
 Teknologiudvikling i virksomheder 

 
Status: Under Megasatsningen på energi og miljø er der siden 2007 igangsat 27 resul-
tatkontrakter og større aktiviteter, hvoraf 
 6 aktiviteter gennemføres uden kontrakt (ex. energikonferencer, virksomhedsnet-

værk, Klima DM og udpegning af vindmølletestområder) 
 5 resultatkontrakter er afsluttet 
 9 resultatkontrakter er igangværende 
 7 projekttilsagn er bevilget af Regionsrådet/Erhvervs- og Byggestyrelsen og resul-

tatkontrakter er aktuelt under udarbejdelse. 
 
For igangværende resultatkontrakter og projekter, som er politisk godkendte, men 
hvor resultatkontrakt endnu er under udarbejdelse, er status følgende: 
 
Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi 
Igangværende resultatkontrakter: 
 H2 HUB Vestjylland – afventer revisorpåtegnet regnskab og en supplerende rede-

gørelse, men er i øvrigt på vej til at blive afsluttet i overensstemmelse med kon-
trakten. 

 Forsøgsregion Biodiesel (DAKA) – forventes gennemført som aftalt i resultatkon-
trakten. 

 Energioptimeret svømmebad – Ansøger har fået udsættelse til 1. juli 2009. Bortset 
herfra forventes kontrakten opfyldt som indgået. 

 Naturvidenskabernes hus – Ansøger har fået udsættelse til den 1. juni, men forven-
ter i øvrigt at kunne opfylde kontrakten. 

 Fremtidens fjernvarme – mangler blot revisorpåtegnet regnskab, men er i øvrigt 
afsluttet meget tilfredsstillende. 

 
Resultatkontrakter under udarbejdelse for følgende politisk godkendte projekter: 
 Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere – resultatkontrakt er under udarbej-

delse i april 2009. 
 Udvikling af base for innovationsnetværk for brint (HIRC) - resultatkontrakt er un-

der udarbejdelse i april 2009. 
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 International fjernvarmekonference i Brædstrup (udløber af COP15-puljen) - resul-
tatkontrakt er under udarbejdelse i april 2009. 

 Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri (Naturvidenskabernes Hus/COP15-
projekt) - resultatkontrakt er under udarbejdelse i april 2009. 

 Klimakonference på H&I messen i Herning (Håndværksrådet/COP15-projekt) - re-
sultatkontrakt er under udarbejdelse i april 2009. 

 
Vurdering: Bortset fra 2 fristforlængelser afvikles kontrakterne tilfredsstillende. 
 
Biomasse 
Igangværende resultatkontrakter: 
 EnerCOAST (biomasse på kommuneniveau) – Resultatkontrakt er underskrevet i 

februar måned 2009. Projektet er endnu på et for tidligt stadie til at en resultatop-
følgning giver mening. 

 Fremvisning og synliggørelse inden for bioenergi (CBMI/COP15-projekt) - Resultat-
kontrakt er underskrevet i marts måned 2009. Projektet er endnu på et for tidligt 
stadie til at en resultatopfølgning giver mening. 

 
Resultatkontrakter under udarbejdelse for følgende politisk godkendte projekter: 
 Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse – resultatkontrakt forven-

tes på plads maj 2009. 
 Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion – resultatkontrakt for-

ventes på plads maj 2009. 
 
Vurdering: Projekterne er på et for tidligt stadie til en egentlig vurdering. 
 
Teknologiudvikling i virksomheder 
Igangværende resultatkontrakter: 
 MidtVind (Innovative netværk i vindmølleindustrien) – Projektet er startet i sep-

tember 2008 og forløbet tilfredsstillende. 
 EnergiTEKmidt – Resultatkontrakt er underskrevet i december måned 2008. Projek-

tet er endnu på et for tidligt stadie til at en resultatopfølgning giver mening. 
 
Vurdering: Projekterne forløber tilfredsstillende. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: 
Generelt svinger opfyldelsen af kontrakterne fra ’tilfredsstillende’ til ’meget tilfredsstil-
lende’. Enkelte kontrakter kræver aktiv opfølgningsindsats fra administrationen med 
det mål at holde kontraktholderne på sporet. Inden for energi og miljø er der 2 kon-
trakter med deciderede afvigelser, idet det har været nødvendigt at meddele fristfor-
længelse på op til et halvt år. Bortset fra fristforlængelsen opfyldes de 2 kontrakter 
som aftalt ved kontraktindgåelsen. 
 
Den samlede vurdering er, at opfyldelsen af kontrakterne overordnet er tilfredsstillen-
de. 
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Megasatsningen Erhverv-Sundhed 

 
Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, 
og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og 
potentialer fra forskning over driften af hospitaler til plejehjem og hjemmepleje. Det 
centrale for indsatsen er at bidrage til forskning, udvikling og kommercialisering af ide-
er indenfor sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation og erhvervs-
udvikling på området.  
 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under dette indsatsområde: 
 Caretech Innovation (hidtil Center for Pervasive Healthcare 2.0).  
 MedTec Innovation Centre. 

 
Caretech Innovation (hidtil Center for Pervasive Healthcare 2.0)   
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Center for Pervasive Healthcare 2.0. 

 
Status: Udviklingsplatformen CareTech Innovation er etableret ultimo 2008. Caretech 
Innovation skal gennemføre forretningsbaserede og forskningsbaserede udviklingspro-
jekter inden for sundheds-it. Desuden vil der være fokus på brugerdreven innovation. 
Caretech-platformen har i første halvårsperiode fokuseret på at etablere sin organisati-
on, at udvikle projektkoncepter samt at igangsætte indsamling og screening af projek-
tideer.  
 
Vurdering: Projektet gennemføres som planlagt. 
 
MedTec Innovation Centre 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 MedTec Innovation Centre. 

 
Status: Udviklingsplatformen MedTech Innovation Center (MTIC) er etableret i decem-
ber 2008. MTIC har til formål at accelerere udviklingsprocessen i eksisterende virk-
somheder og i nye projekter med globalt potentiale for derigennem at optimere deres 
time to market. Samtidig skal MTIC arbejde for at øge kompetenceniveauet inden for 
medtech og biotech i regionen og for at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og 
kapitalmarkedet nationalt og internationalt.  
 
Vurdering: Projektet gennemføres som planlagt, dog med forsinkelse i projektstarten. 
 
Følgende resultatkontrakt under udarbejdelse: 
 Horsens – Tillæg til MedTec Innovation Centre´s resultatkontrakt 

 
Status: Etablering af en generel innovationsindsats i sundhedsvæsenet, startende med 
Innovationshospitalet Horsens. Innovationshospitalet Horsens har bl.a. til opgave at 
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koble drifts- og udviklingsopgaver på Regionshospitalet Horsens med en erhvervsmæs-
sig drivkraft samt at sikre en udviklings- og testenhed for udviklingsplatformene under 
megasatsningen. Formålet med etablering af en generel innovationsindsats i sund-
hedssektoren er at sikre, at de gode ideer der genereres i sundhedsvæsenet bidrager 
til erhvervsudvikling og øget innovation inden for sektoren. 
 
Øvrige initiativer - Erhvervsudvikling i tilknytning til Det nye Universitetsho-
spital i Skejby 
Der arbejdes under Megasatsningen endvidere med initiativet Erhvervsudvikling i til-
knytning til Den nye Universitetshospital i Skejby. 
 
Regional Udvikling deltager sammen med Projektafdelingen for Det nye Universitetsho-
spital i et udviklingsarbejde omhandlende udvikling af metode og proces, der skal ska-
be innovation og udvikling i det nye hospitalsbyggeri. Formålet med projektet er at sik-
re, at det nye hospital får nytte af forskning, udvikling og erfaringer indenfor alle rele-
vante fagområder. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Initiativerne under indsatsområdet gennem-
føres som planlagt. 
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Megasatsningen Fødevarer 

 

Indsatsen har som formål at sikre en fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne 
i fødevareerhvervet, der er en vigtig regional styrkeposition.  
 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under dette indsatsområde: 
 Megasatsning Fødevarer. 
 Vækst 2001 – Thyborøn Havn. 

 
Megasatsning Fødevarer 
Status: Vækstforum vedtog i juni 2007 et kommissorium for arbejdet frem mod en 
sammenhængende handlingsplan for indsatsen på fødevareområdet.  
 
I december 2008 vedtog Vækstforum ”Strategi og handlingsplan 2009-2011 for mega-
satsningen på fødevareområdet”. Under overskriften ”Klog hverdagsmad som sund for-
retning” beskriver handlingsplanen tre overordnede initiativer, der skal medvirke til at 
realisere det strategiske mål om at Region Midtjylland skal være et førende internatio-
nalt innovationsmiljø for klog hverdagsmad: 
 Innovation: Etablering af et bredt innovationskonsortium bestående af centrale vi-

denaktører.  
 Differentiering: Der etableres en udviklingspulje med det formål at bane vejen for 

produktion og afsætning af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens 
fødevarevirksomheder.  

 Kompetence: Formålet med initiativet er at understøtte små og mellemstore føde-
varevirksomheders innovationskompetencer.  

 
Implementeringen af handlingsplanen er under forberedelse og de første resultatkon-
trakter forventes på plads løbet af sommeren 2009. 
 
Vækst 2011 - Thyborøn Havn 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Vækst 2001 – Thyborøn Havn. 

 
Status: Målet med projektet ”Projekt konsumfisk – Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nord-
europas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk” er at sikre en 
markant udvikling i omsætningen og kvaliteten af konsumfisk fra Thyborøn Havn og 
andre fiskerihavne i Region Midtjylland med henblik på at sikre et fortsat aktivt og bæ-
redygtigt fiskerierhverv i regionen. 
 
Projektet nærmer sig sin afslutning. Der er pga. af udskiftning af en central projekt-
medarbejder blevet anmodet om og af sekretariatet givet grønt lys for en udvidelse af 
projektperioden frem til 31. august 2009. Oprindeligt er den 31. december 2008 anført 
slutdato i resultatkontrakten.   
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Siden resultatkontraktopfølgningen pr. 1. september 2008 er følgende aktiviteter gen-
nemført: 

 
 Der er knyttet tætte bånd til aktører i både Thorsminde og Hvide Sande.  
 Der er lavet en overordnet screening af markederne i Europa samt en detaljeret 

screening af Belgien og Sverige.  
 En rumænsk studerende har lavet afgangsprojekt i tilknytning til parterne i Thybo-

røn, en markedsanalyse vedrørende det rumænske fiskemarked.  
 Sammen med Fiskeriskolen er der udviklet en uddannelse i kvalitetshåndtering til 

fiskere og skippere.  
 Forskellige former for opbygning af netværk og netværksforum er afprøvet og par-

terne i hele værdikæden fra fisker over auktionen til opkøber, aftagere havne og 
tilknyttet erhverv er nu så tæt bundne, at de kan betragtes som en spirende klyn-
ge. 

 Fundamentet til et markedsinformationssystem er bygget.  
 I løbet af forprojektet er der spottet flere nye muligheder for forretningsudvikling 

for alle de deltagende parter, og de første streger til specifikke udviklingsprojekter 
er tegnet.  

 
Vurdering: Initiativet gennemføres som planlagt. Perspektiverne for at videreudvikle 
konsumfiske sektoren har vist sig store. Ikke mindst er bestræbelserne for at etablere 
et tæt partnerskab mellem havnene på vestkysten et vigtigt skridt i retning af etable-
ring af en erhvervsklynge omkring landing og afsætning af konsumfisk. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Indsatsen gennemføres som planlagt. Det 
forventes, at flere nye initiativer vil blive iværksat under megasatsningen på fødevare-
området i løbet af 2009. 
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Uddannelse og Kompetenceudvikling 

 
Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre ar-
bejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt.  
 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under dette indsatsområde: 
 KOMPETENCEmidt 
 Mere Uddannelse 
 Ledelsesudvikling 
 JOBmidt – Fastholdelse af udenlandske studerende 
 JOBmidt – Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 
 Formålsbestemt pulje 

 
KOMPETENCEmidt  
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 KOMPETENCEmidt. 

 
Status: Formålet med initiativet er at sikre mere og bedre efteruddannelse på især de 
små og mellemstore virksomheder i regionenn, herunder at bedre dialogen mellem ud-
dannelsesinstitutionerne og virksomhederne om efteruddannelsesindsatsen. Projektet 
er efter en langsom start kommet rigtig godt i gang. Modsat andre projekter hjælpes 
uddannelsesaktiviteterne i virksomhederne godt på vej af konjunkturnedgangen. På 
den baggrund ønskes projektet forlænget til udgangen af 2010. De væsentligste resul-
tater er: 
 Der er skabt én indgang til efteruddannelse. 
 6 velfungerende konsortier, der over for virksomhederne repræsenterer hele palet-

ten af efteruddannelsestilbud, ikke bare den enkelte institutions.  
 Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets og uddannelsesinstitutionernes kon-

sulenter. 
 Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere ikke 

sælgere. 
 Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til smv’er, de aldrig har besøgt – og 

som har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen. 
 
Vurdering: Projektet gennemføres bortset fra forsinket start som planlagt. 
 
Mere uddannelse        
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 The Animation Workshop. 
 Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, Landsdelscenterkommunerne og AU-

HIH. 
 De Unges vandring gennem uddannelsessystemet, AKF rapport. 
 Teknologiobservatorium. 
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 Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen. 
 
Status: Formålet med initiativet er at få flere unge til at tage en videregående uddan-
nelse, samt fastholde en geografisk spredning og yderligere internationalisering af de 
videregående uddannelsestilbud.  
 
Rapporten De unges vandring gennem uddannelsessystemet blev offentliggjort og 
præsenteret af Torben Pilegaard Jensen, AKF på en velbesøgt konference ultimo 2008, 
så der vil ikke blive fulgt op på dette delprojekt mere. 
 
AU-HIH projektet gennemføres som planlagt, især iværksætteridelen går rigtig godt. 
Der er nedsat arbejdsgrupper, der arbejder på igangsættelse af et teknologiobservato-
rium. 
 
Der indgås løbende aftaler med virksomheder om at være kontaktvirksomhed for de 
ingeniørstuderende i en art mesterlære, og der er intet frafald på 1. semester 2008 på 
elektronikingeniøruddannelsen i Herning. 
 
Vurdering: Projektet gennemføres som planlagt. 
 
Ledelsesudvikling   
Status:  Projektet sigter mod en overordnet forskningsbaseret strategi for ledelsesud-
vikling. Udviklingsarbejdet har taget tid og de planlagte dead-lines og oprindelige afta-
ler har ikke været mulige at overholde, ligesom nye partnere er kommet til. Alle erfa-
ringer sammenfattes til en række anbefalinger, der senere i 2009 formidles på semina-
rer for uddannelsesinstitutioner og danner baggrund for indstilling af projektets fase 2. 
Egentlig opfølgning på resultatkontrakten finder også først sted på dette tidspunkt. 
 
Vurdering: Projektet gennemføres med forsinkelser og nye partnere, men forventes 
at nå de opstillede mål. 
 
JOBmidt – Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejds-
kraft 
Der er resultatkontrakter under udarbejdelse med: 
 7 konsortier for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 
 1 Midtjysk Dialogforum. 

 
Status: Formålet med initiativet er at udvide arbejdsstyrken i region Midtjylland. Må-
lene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk ar-
bejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af 
udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Resultatkontrakterne er under udarbejdelse 
og der forventes opfølgning til september. 
 
JOBmidt - Fastholdelse af udenlandske studerende 
Der er resultatkontrakter under udarbejdelse med: 
 ASB Karrierecenter, Århus. 
 VIA University College. 
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Status: Formålet med initiativet er at bidrag til udvidelse af arbejdsstyrken i region 
Midtjylland. Målene er dels at bidrage, til at udenlandske studerende får tilbudt prak-
tikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og 
dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i 
regionens virksomheder efter endt studie. Resultatkontrakterne er under udarbejdelse 
og der forventes opfølgning til september. 
 
Udvidelse af arbejdsstyrken - Formålsbestemt pulje 2007  
Der er iværksat følgende resultatkontrakter: 
 Udviklingsplatform i Region Midtjylland. 
 Huset Venture – Ikast-Brande. 
 Jobsløjfen. 
 Fra udsat til ansat. 
 Mestring af sygdom – på vej mod et arbejdsliv. 
 Senior Styrken. 

 
Status: Formålet med projekterne under den formålsbestemte pulje 2007 har været at 
bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken. Ændringen i konjunkturerne har imidlertid haft 
stor betydning for disse projekter, der alle er født i en tid med stor efterspørgsel på ar-
bejdskraft. Det er nu vendt til stigende ledighed, hvilket betyder, at det ikke lykkes at 
få deltagerne i projekterne i beskæftigelse som planlagt, ligesom det også er sværere 
at fastholde svagere medarbejdere. Et projekt kan slet ikke finde deltagere, indvandre-
re fra ikke vestlige lande, pga. af nedgangen i efterspørgslen efter arbejdskraft. Dette 
er dog ikke tilfældet med de psykisk syge, hvor konklusionen er, at virksomhedernes 
sociale ansvar er øget på trods af konjunkturvendignen. Ligesom det er lykkedes at 
fastholde seniorer på arbejdsmarkedet i et andet projekt. Det er ikke lykkedes at sam-
le de beskæftigelsespolitiske aktører i et samarbejde om at udvikle det rummelige ar-
bejdsmarked i det projekt, der havde dette formål. Bortset fra de problemer, der er 
opstået som følge af de ændrede rammebetingelser gennemføres projekterne som 
planlagt. 
 
Vurdering: Projekterne gennemføres delvist som planlagt, nogle når ikke målene eller 
har svært ved at komme i gang pga. konjunkturvendingen, andre gennemføres helt 
som planlagt. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Projekterne under indsatsområdet gennemfø-
res overordnet som planlagt, men lang indkøring, svær start og ændrede konjunkturer 
gør, at noget går langsommere end forventet, og andet får ikke det forventede resul-
tat. Men hovedindtrykket er, at målene nås i den sidste ende. 
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Innovation og It 

Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med innovation i hele 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den overordnede ramme 
for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstrategiens vision er at ”Nutidens sam-
fundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder”.   
  
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under dette indsatsområde: 
 IT som innovativ drivkraft. 
 Vidensamarbejde og markedsplads for højtuddannet arbejdsplads. 
 Brugerdreven Innovation. 

 
IT som innovativ drivkraft 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 IT som innovativ drivkraft. 

 
Status: Projektet ”iKRAFT – it som innovativ drivkraft" er iværksat pr 1. juni 2008 og 
sigter på at styrke erhvervslivets innovation ved at anvende it til at udvikle nye pro-
dukter, processer eller koncepter. Alexandra Instituttet er operatør på vegne af et kon-
sortium, som desuden består af Innovation Lab og It forum.  
 
Projektet indeholder 4 elementer: 
 Lokalt forankrede og medfinansierede it-netværksagenter skal styrke samarbejdet 

mellem det lokale erhvervsliv og it-videnmiljøet – og samarbejdet virksomhederne 
imellem. Agenterne er knyttet sammen i et netværk – og til videnmiljøet på Katri-
nebjerg. Af de 6 netværksagenter er 5 tiltrådt pr 1. marts – rekrutteringen er i 
gang af den sidste. Agenterne er kommet til løbende i den forløbne projektperiode 
og er godt i gang i deres respektive lokalområder. Oplæg til effektmålingsanalyse 
er udarbejdet. 

 Innovationspulje. Der støttes innovationsprojekter efter ansøgning, som forelægges 
Vækstforum. Processen afventer afklaring af kriterier og lovgivningsmæssigt råde-
rum for støttetildeling. Vækstforum har valgt at det nye it-råd, som pt. er under 
udarbejdelse, skal fungere som ekspertgruppe i forbindelse med indstillinger om 
støtte. 

 Styrkelse af rekrutteringen til it-uddannelser og it-virksomheder. Der er etableret 
samarbejder med to gymnasier omkring belysning af it-job og –karriere perspekti-
ver. Herudover er en række aktiviteter i planlægningsfasen. Set i lyset af den eksi-
sterende økonomiske krise er der iværksat en analyse med fokus på at afklare den 
aktuelle jobsituation inden for it-branchen og eventuelle ændringer i behovsmøn-
steret. 

 Etablering af internationale netværk og styrkelse af det internationale viden-
samspil. Seks konkrete initiativer er påbegyndt og med den endelige etablering af 
netværksagenterne forventes en stærkere lokal deltagelse fremover. 
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Vurdering: Projektet forløber tilfredsstillende, men er kommet langsommere i gang 
end planlagt grundet arbejdet med at få rekrutteret netværksagenterne.  
 
I tillæg til iKRAFT projektet er der etableret et samarbejde med Shanghai omkring en 
it-workshop og støtte til samarbejdsprojekter. 
 
Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede) 
Der er iværksat følgende resultatkontrakter: 
 CAMPUS, Ringkøbing. 
 Kontaktskabende aktiviteter (AU-HIH). 
 Karrierekurser. 

 
Status: Målsætningen er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner 
på den ene side og virksomheder på den anden, og dermed styrke innovationen i regi-
onens virksomheder. 
 
Et selvstændigt delprojekt under Vidensamarbejde er Markedsplads for højtuddannede. 
Delprojektet startede op ultimo 2008 og løber til 2010.  
Aktiviteterne under Markedsplads for højtuddannede omfatter: 
 Udbud af et karriereværksted for studerende ved videregående uddannelser. 
 Projektledelse i tilknytning til et såkaldt Career Campus i Vestjylland. 
 Udstationeringen af kontaktmæglere ved erhvervsråd. 
 Afvikling af kontaktmesser, hvor studerende og virksomheder kan mødes. 
 Kontrakt om følgeforskning i relation til delprojektet. 

 
Kontaktmæglerne har pr. 1 marts 2009 haft kontakt til 588 virksomheder, hvilket har 
resulteret i ca. 130 samarbejder mellem virksomheder og studerende eller højtuddan-
nede. 
 
66 studerende, fordelt over 2 semestre, har gennemført karriereværkstedsforløb ud-
budt ved Aarhus Universitet.  40 studerende er tilmeldt det tredje udbudte forløb. Ca. 
80 studerende har fået afslag på deltagelse pga. manglende pladser. Ca. halvdelen af 
deltagerne på det senest afsluttede forløb har tilkendegivet, at de i højere grad end 
tidligere overvejer ansættelse i en lille eller mellemstor virksomhed i regionen.  
 
Det permanente Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune står nu klart, og har 22 
beboere fordelt på både færdiguddannede kandidater og studerende. Beboerne er til-
knyttet offentlige virksomheder og institutioner samt en stor privat virksomhed. Der 
skal på sigt tilknyttes flere beboere fra små og mellemstore virksomheder. 
 
I den første delrapport fra følgeforskningen (fra marts 2009) peges på, at projektet 
står over for en række udfordringer. Under højkonjunkturen har det bl.a. været en ud-
fordring at gøre studerende og kandidater interesserede i at få ansættelse i virksom-
heder i den vestlige del af regionen. Dette kan forventes at blive lettere under lavkon-
junkturen, men her kan virksomhedernes motivation for at tilknytte højtuddannede til 
gengæld forventes at være aftagende fordi de oplever faldende omsætning. 
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Vurdering: Initiativet forløber planmæssigt. 
 
Brugerdreven innovation 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Brugerdreven Innovation – Demonstrationsprojekt – hjælpemidler inden for det so-

ciale område. 
 
Status: Initiativet sætter fokus på, at BDI kan udgøre et centralt element i forret-
ningsudvikling, og supplere prisdreven og teknologisk innovation. Vækstforums første 
brugerdrevne innovationsprojekt retter sig mod udvikling af hjælpemidler inden for det 
sociale område og blev iværksat den 1. januar 2008. Projektet har som overordnet 
formål at udvikle metoder til BDI og styrke virksomhedernes forretningsudvikling via 
samme. Projektet er organiseret som et partnerskab med repræsentanter fra virksom-
heder, videninstitutioner og brugere.  
 
Projektet består af 4 eksperimenter og en tværgående aktivitet og status er som føl-
ger:  
 Eksperiment 1 - Udvikling af hjælpemidler til handicappede uden et ekspressivt 

sprog: 3 eksperimentelle forløb i 2008 med afprøvning af forskellige teknologier 
sammen med hhv. Personics og Pleo, samt brugerdreven udvikling af kommunika-
tionsterning. Workshop med medarbejderne med Amfitech og Certech. Videodoku-
mentation af metoder. 

 Eksperiment 2 - BDI -kursus for unge handicappede: Design af kursus. Gennemfø-
relse af 12 moduler. Host af Coloplast brugerdrevne innovationsaktiviteter. Udvik-
lingsprojekt med Aabentoft A/S som del af modulforløb. Der er afholdt to participa-
tory design workshops med brugere, virksomheder og studerende på ingeniørhøj-
skolen, tema: tilgængelighed.  

 Eksperiment 3 - Bedre anvendelse af hjælpemidler: Analyse af eksisterende hjæl-
pemidler på Egmont Højskolen. Samarbejde med dansk standard. Workshop med 
brugere, hjælpemiddelproducenter og Hjælpemiddel Instituttet.  

 Eksperiment 4 - User – communities, som BDI- driver: Registreret 20 brugere. Or-
ganiseret 1 user community. Erfaringsopsamlng fra første user community session i 
forhold til metode på basis af materiale fra deltagere, specialister, virksomheder og 
projektmedarbejdere.  

 Tværgående aktivitet 5 - Dialog, systematisering og formidling:   
 
Der er afholdt møder med aktørerne med henblik på at skabe et fælles metodeopsam-
lingsværktøj. 
 
Der er resultatkontrakt under udarbejdelse vedr. flg. projekt: 
 Brugerdreven Innovation – Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer 

mellem erhverv og sundhedscenter 
 
Resultatkontrakten er under udarbejdelse og der forventes opfølgning til september. 
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Vurdering: Initiativet vurderes at være i god fremdrift og kravene i resultatkontrakten 
vedr. Brugerdreven innovation indfries. Der er imidlertid behov for at strukturere me-
todeopsamlingsdelen yderligere. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Initiativerne under indsatsområdet gennem-
føres som planlagt, dog med enkelte forsinkelser. 
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Iværksætteri og Virksomhedsudvikling 

 
Region Midtjylland har nu skabt de regionale rammer for bedre vilkår for iværksætteri 
og udvikling af virksomheder med vækstpotentiale. 
 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under indsatsområdet Virksomheds-
udvikling og iværksætteri: 
 Iværksætteri i uddannelser 
 STARTmidt 
 Kapitalformidling 
 VÆKSTmidt 
 KLYNGEmidt 

 
Iværksætteri i uddannelser  
Initiativet skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen 
med henblik på at skabe øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært 
de videregående uddannelser.  
 
Der er iværksat følgende resultatkontrakter: 
 Studentervæksthus,TAW. 
 IDEA. 
 Minerva. 

 
Status: Initiativet består af to delinitiativer. 
1. En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelses-

systemet. Formålet med initiativet er at styrke iværksætteri og entrepreneurskab i 
undervisningen. Initiativet afvikles i overensstemmelse med resultatkontrakten.  
Siden sidst er der bl.a. arbejdet på udvikling af nye undervisningsmetoder og un-
dervisningsmateriale. Der er gennemført kompetenceudvikling af undervisere i form 
af ét kompetenceudviklingsforløb for 15 undervisere samt én workshop med inter-
national partner for 20 undervisere. Der er etableret et undervisernetværk med 
indtil videre 120 undervisere indenfor iværksætteri. IDEA er operatør på initiativet. 

 
2. Etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.  

Formålet med initiativet er at forbedre studerendes mulighed for at udvikle og af-
prøve nye forretningsideer. Der er givet tilsagn til etablering af i alt tre studenter-
væksthuse: 
 Midtjysk Animationsvæksthus, der etableres ved The Animation Workshop i 

Viborg, afvikles i overensstemmelse med resultatkontrakten. Siden sidst er akti-
viteten intensiveret gennem flere workshops og arrangementer. Netværksarbej-
det er udvidet, og der er indgået samarbejde med ViborgEgnens Erhvervsråd. 

 InnoFactory - et virtuelt studentervæksthus, der etableres af Erhvervsakademi 
Dania i Randers, afvikles i overensstemmelse med resultatkontrakten - dog med 
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en generel forsinkelse grundet sygdom. Siden sidst er der primært blevet arbej-
det med udvikling og test af portalen. 

 Studentervæksthus Århus. Vækstforum godkendte på sit møde den 26. ja-
nuar 2009 etablering af et studentervæksthus ved Århus Universitet. Studen-
tervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannelsesmiljøerne i 
Århus på bachelor- og kandidatniveau. Resultatkontrakt er under udarbejdelse 
og forventes indgået april 2009 for perioden 2009-2011. Vækstforum besluttede 
endvidere at bevilge midler til Studenterhus Århus, der med sin unikke place-
ring og organisering kan bidrage positivt til at involvere flere studerende med 
interesse for entrepreneurship. Der skal indgås resultatkontrakt med Studen-
terhuset for perioden 2009-210. Resultatkontrakten er under udarbejdelse. 

 
Vurdering: Projekterne under initiativet Iværksætteri i uddannelser gennemføres 
overordnet set som planlagt, dog med enkelte forsinkelser, ligesom IDEA er omorgani-
seret som følge af flytning fra Handelshøjskolen til Aarhus Entrepreneurship Centre. 
 
STARTmidt 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 STARTmidt. 

 
Status: STARTmidt programmet har til formål at øge overlevelsesraten for nye virk-
somheder og øge andelen af vækstiværksættere gennem tilbud om viden- og kompe-
tencetilførsel på et højt specialiseret niveau.  
 
Programmets hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækst-
pakke, som omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning til vækstorienterede 
iværksættere. Programmet indeholder herudover en række andre tilbud til iværksætte-
re, blandt andet vækstgrupper og netværk.  
 
Vurdering: Programmet kører i store træk som planlagt, med stor efterspørgsel efter 
Startpakker og Vækstgrupper, mens det er påkrævet at iværksætte en særlig indsats 
for at øge kendskabet til tilbuddet om Vækstpakker. 
 
Kapitalformidling 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Kapitalformidling. 

 
Status: Initiativet Kapitalformidling er målrettet vækstpotentielle iværksættere og 
virksomheder, som har behov for risikovillig kapital. Initiativet er igangsat pr. 1. janaur 
2009 og har til formål at forbedre iværksætteres og virksomheders adgang til finansie-
ring gennem opbygning af regionale kompetencer inden for kapitalformiding, gennem 
tilbud om deltagelse i et investor-readiness program og gennem en styrkelse af Busi-
ness Angels netværk.  
 
Vurdering: Projektets startfase er ved at være gennemført og der er allerede god ef-
terspørgsel fra iværksættere om deltagelse i investor-readiness programmet.  
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VÆKSTmidt  
Der er iværksat følgende resultatkontrakter: 
 VÆKSTmidt virksomhedsudviklingsprogram 2007-2009. 
 ID-FORUM. 

 
Status: Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere 
virksomheder, via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring og netværk, opbyg-
ger bedre internationale markedsstrategier og internationale netværk og dermed opnår 
bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening.  Der er 
indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, der, foruden visitationer til rådgiv-
ning, sparring og netværk omfatter markedsføring og dokumentation af indsatsen i pe-
rioden 2007-2009.  
 
Vurdering: Initiativet gennemføres som planlagt, dog blev igangsættelse forsinket til 
november 2007 og slutdato udskudt fra 31.12.2008 til 31.12.2009, så alle planlagte 
aktiviteter kan afsluttes inden for programperioden. Der er 1. marts gennemført 95 % 
af de forudsatte visitationer og 75% af de forudsatte rådgivnings- og netværksforløb. 
 
Følgende resultatkontrakt er under udarbejdelse: 
 VÆKSTmidt accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2011. 

 
Status: Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere 
virksomheder, via adgang til ledelsesrådgivning, sparring, netværk og risikovillig kapi-
tal opbygger bedre internationale markedsstrategier, opnår hurtig markedsadgang og 
internationale netværk og dermed bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, 
eksport og indtjening.   
 
Vurdering: Resultatkontrakt er under udarbejdelse og afventer legalitetskontrol hos 
Erhvervs- og Byggestyrelsen.   
 
ID-FORUM 
Status: Formålet med det regionale tilskud til ID-Forums fyrtårnsprojekt er gennem 
erhvervsrettet designfremme at styrke den internationale konkurrenceevne for 
SMV’ere i Region Midtjylland.  
 
Der er indgået resultatkontrakt med ID-Forum om i 2008 og 2009 at gennemføre en 
række virksomhedsbesøg, workshops og seminarer mv. med fokus på succesfuld an-
vendelse af design og innovative materialer.  
 
Vurdering: Projektet gennemføres som planlagt, dog blev et internationalt designse-
minar i nov. 2008 blev aflyst på grund af for få tilmeldinger fra virksomhederne.  
 
 
 
KLYNGEmidt 
KLYNGEmidt 2009-2011 har til formål at styrke virksomhedernes innovation og inter-
nationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning 
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på vækstklynger. KLYNGEmidt giver mulighed for en satsning på andre af regionens 
vækstklynger udover de 3 megasatninger. 
 
Der er iværksat følgende resultatkontrakter: 
 Klyngeprogrammet, Netværksinitiativet. 
 Fashion Accelerator. 

 
Status: Der er under KLYNGEmidt iværksat et netværksinitiativ og et klyngeinitiativ. 
1. Netværksinitiativet 

Netværksinitiativet giver regionens virksomheder helt nye rammer for forretnings-
udvikling gennem netværk og samarbejde. Væksthus Midtjylland er godkendt som 
regional operatør.  
 
Der er indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, ligesom der er givet en-
delig tilsagn fra EBST om statslig og EU-medfinansiering.  
 

2. Klyngeinitiativer 
Klyngeinitiativerne skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovation og inter-
nationalisering gennem øget offentligt-privat samspil. Klyngeinitiativerne er funde-
ret i tilknytning til de statsligt godkendte innovationsnetværk under Forsknings- og 
innovationsstyrelsen indenfor livsstilsbranchen - mode og beklædning, IT, fødeva-
rer, biomasse og miljøteknologi, samt film og nye medier. 
 

KLYNGEmidt omfatter endvidere Fashion Accelerator. Fashion Accelerator har til formål 
at styrke 40 modevirksomheders internationalisering gennem mentorforløb, kompeten-
ceudvikling og netværk. Fashion Accelerator er et samarbejdsprojekt mellem Væksthus 
Hovedstadsregionen, Væksthus Midtjylland og de 2 regioner om en fælles satsning på 
vækstlaget i modebranchen, ligesom TEKO indgår i projektets gennemførelse. 
 
Der er indgået fælles resultatkontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om projek-
tets gennemførelse i perioden maj 2008 – nov. 2010.  
 
Følgende resultatkontrakt er under udarbejdelse: 
 Censec 

 
Videncentret for sikkerhedsindustrien i Danmark (CenSec) har ansøgt om centrale mid-
ler fra den konkurrenceudsatte EU-pulje. CenSec-ansøgningen er indstillet af Vækstfo-
rum til reservation af midler fra KlyngeMIDT til at videreudvikle CenSec til en internati-
onal orienteret vækstklynge inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. 
 
Vurdering: KLYNGEmidt gennemføres generelt som planlagt, dog med forsinkelser på 
afklaring af den nationale og den regionale medfinansiering af erhvervsrettede klynge-
initiativer i de statsligt godkendte innovationsnetværk. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Iværksætter- og virksomhedsprogrammerne 
gennemføres overordnet set som planlagt. Væksthusets effektanalyser og resultatop-
følgningerne dokumenterer, at iværksættere og virksomheder i alle regionens kommu-
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ner får udbytte af de regionale programmer. Det er vurderingen, at et enstrenget er-
hvervsservicesystem giver langt bedre rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums 
vækst-iværksætterpolitik. Der vil nu blive sat fokus på en sammenhængende evalue-
ring af programmernes organisering, gennemførelse og resultater.  
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Oplevelsesøkonomi 

Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under indsatsområdet Oplevelses-
økonomi: 
 Midtjysk Turisme  
 Internationale oplevelsesfyrtårne – 2. runde 
 Regionale oplevelsesprojekter 

 
Midtjysk Turisme 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Midtjysk Turisme – procesmidler 2008. 

 
Status: Fonden Midtjysk Turisme er etableret med det formål at løse en række regio-
nale strategiske udviklings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turister-
hvervet, turistforeninger, destinationer, kommunerne og regionen, samt i forhold til 
det nationale og tværregionale niveau.  
 
Som regional turismefremmeoperatør har Midtjysk Turisme ansvaret for at understøtte 
turismeerhvervet gennem kompetenceudvikling, innovation og iværksætteri. 
 
Der er indgået resultatkontrakt med Midtjysk Turisme – fordelt med basismidler til op-
retholdelse af organisation samt procesmidler til udvikling af projekter. 
 
Slutrapporteringen på resultatkontrakt 2008 svarer til det forventede. Der er gennem 
koordinationsmøderne mellem regionen og Midtjysk Turisme løbende aftalt enkelte 
korrektioner. Eksempelvis er flere af de igangsatte aktiviteter flerårige – hvorfor ind-
satsernes fulde effekt endnu ikke kan måles. Det skal i den forbindelse gøres opmærk-
som på, at kontrakten udover aktiviteter direkte forbundet med resultatkrav, også 
skaber grundlag for en række andre turismeudviklingsindsatser.  
 
Resultatkontrakt 2009 tager udgangspunkt i udviklingen af turismefaglige indsatser der 
ligger i forlængelse af Vækstforums erhvervspolitiske rationaler for turismeområdet. 
Kontrakten er koncentreret omkring udviklingen af fire hovedområder i tilknytning til 
Vækstforums handlingsplan: Kompetenceudvikling, Kvalitetsudvikling, Organisations-
udvikling og Videnplatform. 
 
Vurdering: Initiativet gennemføres som planlagt.  
 
Internationale oplevelsesfyrtårne – 2. runde 
Status: Formålet er, at understøtte regionens internationale vækst- og tiltrækningspo-
tentiale, samt at tilbyde regionens borgere noget nyt og unikt, der gør regionen inte-
ressant beskæftigelsesmæssigt og som bosætnings- og leveområde.  
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Ved vækstforumsmøde i januar blev fem ansøgere til puljen om de Internationale ople-
velsesfyrtårne tildelt yderligere udviklingsfinansiering – i en beløbsramme på mellem 1 
mio. kr. og 13 mio. kr. Et projekt – MMEx – blev bevilget et mindre beløb til viderefø-
relse af projektet i andet regi. 
 
Der afholdes i marts og april 2009 dialogmøder mellem ansøger og det af vækstforum 
udpegede ekspertpanel med henblik på at kvalificere projekterne – og dermed kontrak-
ternes resultatmål. 
 
Der er resultatkontrakt under udarbejdelse vedr. følgende projekter: 
 Planet Randers 
 Hedens Colosseum 
 ElementZ 
 MMEx 

 
Vurdering: Initiativerne gennemføres som planlagt.  
 
Regionale oplevelsesprojekter    
Status: Formålet med de regionale oplevelsesprojekter er at styrke Region Midtjylland 
som oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden 
for bl.a. megasatsningsområderne.  
 
Projekterne er kommet via ansøgninger til puljen for regionale oplevelsesprojekter. 
Projekterne har overvejede haft fokus på udvikling af turisterhvervet, fx digitalt for-
midling, koblinger til regionens megasatningsområder som fødevarer, energi og miljø.  
 
Enkelte projekter er mere erhvervsrettede fx kreative erhverv. 
 
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland.  
 Sund turisme - forretningsmuligheder for turismen i den sunde region. 
 Ny IT i turismen – digitalisering af turismeinformation.  
 Erhvervsturisme - fokus på energi og miljø i Region Midtjylland.  
 AudioDramaBizz. 
 Oplevelsesøkonomi i nationalparken. 
 Tiden er afgørende – Den teknologiske rejse 1847-1900.  
 Nye veje til vækst.  
 100 nye sunde oplevelsestilbud. 

 
Der er resultatkontrakt under udarbejdelse vedr. følgende projekter: 
 Danmarks pengemuseum – et samlingspunkt for uddannelse, kultur og erhverv. 
 Nørre Vosborg. 
 Dialog’09. 
 Netværk Limfjorden.  
 Kystcentret Thyborøn. 
 Havets Hus. 
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Vurdering: Initiativet gennemføres som planlagt.  
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Initiativerne under indsatsområdet gennem-
føres som planlagt. 
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Landdistrikter 

 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under indsatsområdet Landdistrikter: 
 Landsbyfornyelse 
 Profilering 

 
Landsbyfornyelse 
Følgende resultatkontrakter er under udarbejdelse: 
 Modelprojekt Faster Andelsmejeri. 
 Modelprojekt Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup. 

 
Status: Resultatkontrakter er under udarbejdelse og der forventes opfølgning pr. 1. 
september 2009. 
 
Profilering  
Følgende resultatkontrakter er under udarbejdelse: 
 Vestjyske fødevarer og oplevelser. 
 ”Slip fantasien løs”… Lev dine kreative drømme ud. 

 
Status: Resultatkontrakter er under udarbejdelse og der forventes opfølgning pr. 1. 
september 2009. 
 
Samlet vurdering af indsatsområdet: Resultatkontrakterne forventes underskrevet 
i foråret 2009 og projekterne forventes gennemført som planlagt. 
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Internationalisering 

 
Der er iværksat opfølgning på følgende initiativer under indsatsområdet Internationali-
sering:  
 EU-kontor 
 Dansk Eksportråd 
 Europe Enterprise Network 
 KASK  

 
EU-kontor 
Under initiativet EU kontor er der 2 projekter: 
 Bruxelleskontor 
 Europe Direct 

 
Status: Central Denmark EU Office (CDEU), som er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, 
blev etableret den 1. januar 2007 og har 5 faste medarbejdere og 2 praktikanter. Kon-
toret har fungeret i 2 år og har etableret en solid forankring i Midtjylland hvorigennem 
de muligheder, EU og internationalisering generelt tilbyder, søges realiseret. CDEU ar-
bejder på grundlag af en strategi, som løber til udgangen af 2010, og årlige aktivitets-
planer. Kontoret arbejder inden for alle faglige områder og for alle typer af midtjyske 
aktører, men fokuserer på følgende faglige områder: Energi og miljø, Sundhed, Føde-
varer, Uddannelse, Erhvervsfremme og Internationalisering. CDEU’s Årsrapport 2008, 
som kan ses på Vækstforums hjemmeside, viser bl.a. følgende: 
 CDEU har indtil nu har været direkte årsag til, at der er blevet igangsat EU-

projekter med midtjysk deltagelse for i alt 66 mio. kr. EU's tilskud til disse projek-
ter er i alt 51 mio. kr., hvoraf 32 mio. kr. går direkte til Midtjylland. 

 CDEU har i 2008 løst i alt 220 opgaver for 127 forskellige midtjyske aktører. 
 Tilfredshedsmålinger viser, at 97 % af CDEU's kunder er meget tilfredse eller til-

fredse med kontorets ydelser. Blandt kontorets ejerkreds – region og kommuner - 
er der en tilfredshed på 94 %. 

 

Et helt aktuelt eksempel på CDEU’s arbejde er bestræbelserne på at gøre Marselis-
tunnelen, som skal forbinde Århus Havn med motorvejsnettet, til et europæisk projekt. 
Bestræbelserne har indtil videre mundet ud i, at EU har bevilget 31 mio. kr. til projek-
tet. CDEU fokuserer nu på at trække EU-midler til selve byggeriet af tunnelen og ar-
rangerede i den forbindelse i marts 2009 et besøg til Århus fra højt placerede EU-
repræsentanter, herunder den tidligere portugisiske transportminister de Oliveira. Un-
der besøget fik delegationen lejlighed til at stifte bekendtskab med projektet og drøfte 
EU’s mulige involvering med borgmester Nicolai Wammen og andre lokale repræsen-
tanter. EU’s repræsentanter udtrykte stor interesse for projektet, og vi har gode for-
håbninger til, at EU vil støtte projektet yderligere. 
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Status: Region Midtjyllands involvering i Europe Direct er afsluttet pr. 31. december 
2008. 
 
Vurdering:  Det vurderes, at EU-kontorets arbejde forløber som planlagt. 
 
Danmarks Eksportråd  
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Danmarks Eksportråd. 

 
Status: Projektet på begyndtes 1. august 2008 med indstationering af internationali-
seringsrådgiver Henrik Petersen hos Væksthus Midtjylland. Statusrapporten omfatter 
projektets forløb fra start og frem til 1. marts 2009.  Af rapporten fremgår, at resultat-
kravene med hensyn til aktiviteter er opfyldt i særdeles tilfredsstillende grad, idet der 
har været afholdt et stort antal møde med midtjyske virksomheder, og det skønnes, at 
der for ca. 70 % vedkommende har været tale om konkret eksportfremme, hvor Dan-
marks Eksportråds repræsentationer efterfølgende har været kontaktet. Internationali-
seringsrådgiveren har desuden medvirket ved en række arrangementer ofte sammen 
med andre medarbejdere fra Væksthus Midtjylland og afholdt en række møde med lo-
kale erhvervscentre, således at der opbygget et stærkt netværk i Region Midtjylland. 
Ligeledes er kendskabet til Danmarks Eksportråds tilbud til virksomhederne i Region 
Midtjylland blevet mere kendte blandt disse. 
 
Vurdering:  Det vurderes, at projektet forløber planmæssigt. 
 
Europe Enterprise Network  
Der er iværksat følgende resultatkontrakt: 
 Europe Enterprise Network. 

 
Status: Enterprise Europe Network (EEN) er etableret af Europa Kommissionen og be-
står af samlet 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte konsortier i 40 lande. EEN 
er Europa Kommissionens officielle netværk til information og rådgivning af virksom-
heder, og netværket har 3 hovedområdet for aktiviteter:  
 Det indre marked og internationalisering 
 Innovation og teknologi 
 Forskning 

 
Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Vi-
borg og Agro Business Park i Foulum står for aktiviteterne i Region Midtjylland i forbin-
delse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. 
 
Aktiviteterne omfatter blandt andet informationsaktiviteter, etablering af samarbejder 
på tværs af grænserne, overførsel af viden og teknologi, træning af virksomheder, del-
tagelse i kontaktbørser og klyngesamarbejde. 
 
Resultatkontrakten for 2008-2010 blev først underskrevet den 05.02.2009, men arbej-
det i Europe Enterprise Network (EEN) har været i gang i hele 2008 og forløber som 
planlagt. 
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Vurdering:  Det vurderes, at projektet forløber meget tilfredsstillende. 
 
KASK  
Følgende resultatkontrakt er under udarbejdelse: 
 KASK – Interreg IV. 

 
Status: Vækstforum har i september 2007 godkendt medfinansiering af teknisk assi-
stance (TA) for den samlede programperiode og Regionsrådet fulgte Vækstforums ind-
stilling. Der er tale om 6,9 mio. DKK. for den samlede periode fra 2007-2013. Dvs. 
991.000,- kr. pr. år. Grundlaget for udbetalingen af TA medfinansieringen til program-
mets forvaltningsmyndighed er en samarbejdsaftale indgået mellem dels de 4 delta-
gende danske regioner og EBST og yderligere en aftale indgået mellem de 4 danske 
regioner og EBST på den ene side og den svenske forvaltningsmyndighed på den an-
den side. Disse kontrakter er først færdigbehandlet i 2009. Den endelige underskrift af 
aftaler vil udløse betaling af TA medfinansiering fra Region Midtjylland for 2007, 2008 
og 2009. Dette forventes snarest. 
 
Vurdering:  Det vurderes, at projektet forløber planmæssigt. 
 
Samlet vurdering: Det kan konstateres, at samtlige initiativer under indsatsområdet 
Internationalisering afvikles planmæssigt. 
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