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1-01-76-16-08 
1. Godkendelse af referat fra Vækstforums møde den 27. maj 2009. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender referat af mødet den 27. maj 2009. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• referat af mødet den 27. maj 2009 
  
 
 
 
1-30-76-2-07 

2. Partnerskabsaftale - tillæg 2009  
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet vedrørende tillæg til partnerskabsaftale 2009 til ori-
entering. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Vækstforum besluttede at fremsende en fornyet henvendelse til Undervisningsministeren 
for at gøre opmærksom på de muligheder, der er i det regionale initiativ Kompetence-
platformen og de seks konsortier i forhold til det fremtidige statslige initiativ vedr. etab-
lering af en række VEU-centre. 
 
 Bilag 

• Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen - 
Tillaegsaftale 2009  

  
 
 
 
1-31-76-3-09 

3. Økonomiopfølgning på Vækstforums initiativer
Resumé 
Punktet er en status for den økonomi, som er til rådighed inden mødet og hvis alle ind-
stillinger følges. 
 
Beslutning 
Vækstforum tog punktet vedr. økonomiopfølgning til orientering med bemærkning om, 
at administrationen bør gennemgå de reservationer, som vedr.  EU-Mål 2 midler, Regio-
nalfonden, og indgå i samarbejde med de øvrige regioner om evt. omfordeling af hen-
holdsvis Socialfonds- og Regionalfondsmidler. 
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1-30-76-54-08 
4. Ansøgning - Klimaklynge i Holstebro

 
Resumé 
Holstebro Kommune har sammen med lokale virksomheder taget initiativ til etablering af 
samarbejdet "ClimateCircle". Målet med initiativet er at udnytte den erhvervs- og vi-
denmæssige styrkeposition inden for udnyttelse af affald og biomasse til energi, som 
findes i Holstebro-området, til at skabe yderligere erhvervsmæssig vækst. 
  
Projektet vil bidrage til opfyldelse af målene i Vækstforums handlingsplan vedr. energi 
og miljø og er i overensstemmelse med partnerskabsaftalen mellem Regeringen og 
Vækstforum. Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet. 
  
Der søges om et tilskud på 1,2 mio. kr. til etablering og igangsætning af initiativet over 
perioden 2009-2011. Parterne i samarbejdet dækker resten af omkostningerne, idet de 
samlede omkostninger i den nævnte periode er vurderet til 3,6 mio. kr. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 1,2 mio. kr. til projektet, 

  
at der foretages en midtvejsevaluering af projektet, 
  
at projektet opfordres til at inddrage private virksomheder i styregruppen. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Ansøgning om medfinansiering af klimanetværk 
  
 
 
 
1-30-76-54-08 

5. Ansøgning - Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn
 
Resumé 
Af Vækstforums handlingsplan 2009-2012 for energi- og miljøteknologi fremgår det, at 
en væsentlig udfordring inden for biomasseområdet er at sikre en effektiv udnyttelse af 
regionens uudnyttede biomasseressourcer som grundlag for fremtidig erhvervsudvikling. 
I "Tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, 
2009" er der ligeledes lagt op til at arbejde for at kombinere produktion af grøn energi 
med miljøforbedringer i landbruget. Som led heri fremlægges nu et projekt om bæredyg-
tig udnyttelse af biomasse fra levende hegn.  
  
Projektet skal sætte fokus på bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn og 
skabe grundlag for en erhvervsmæssig udvikling og desuden være til gavn for klima og 
miljø, såvel lokalt som globalt. Projektet skal mobilisere den eksisterende energiressour-
ce og synliggøre potentialet i dyrkning af biomasse til energiformål i eksisterende leven-
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de hegn igennem afprøvning, videreudvikling, demonstration og formidling af bæredyg-
tige metoder. 
  
Der søges om et tilskud på 1,135 mio. kr. til etablering og igangsætning af initiativet i 
perioden 2009-2013. Projektets samlede budget er 3,07 mio.kr.  
  
Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi anbefaler projektet, idet Rådet anbefaler, 
at projektet evalueres efter gennemførelse af en indledende fase, med henblik på at sik-
re, at forudsætningerne er til stede for et egentligt demonstrationsprojekt. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af reservationen til megasatsnin-
gen på energi og miljø bevilges 1,135 mio. kr. til projektet "Bæredygtig  
udnyttelse af biomasse fra levende hegn" (fordelt således: 100.000 kr. i 2009, 
500.000 kr. i 2010, 200.000 kr. i 2011 og 335.000 kr. i 2012). 

  
Beslutning 
Vækstforum besluttede at sende ansøgningen tilbage til adminstrationen med bemærk-
ning om, at projektets nyhedsværdi  skal anskueliggøres før sagen kan behandles af 
Vækstforum.  
 
Bilag 

• ansøgning Bæredygtig udnyttelse af biomasse fra levende hegn   
 
 
 
1-33-76-60-07 

6. Reservation - Program for Vidensamarbejde
 
Resumé 
Programmet skal øge de midtjyske virksomheders innovationskompetencer som grund-
lag for større vækst og indtjening. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder, der 
har en praksisorienteret tilgang til innovation, men ikke samarbejder med videninstitu-
tioner. Analyser viser, at de mest succesrige innovative virksomheder kombinerer en 
praksis- og forskningsbaseret tilgang. Programmet skal styrke samarbejdet mellem de 
praksisorienterede virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner. Programmet skal 
afdække potentielle samarbejdsmuligheder og udvikle, gennemføre og evaluere konkrete 
samarbejdsprojekter om innovation. Den forventede effekt af programmet er et øget 
antal virksomheder fra målgruppen, der samarbejder med videninstitutioner og derved 
opnår en positiv forretningsmæssig udvikling. Programmet vil desuden eksperimentere 
med nye former for vidensamarbejde og herigennem opnå større viden om, hvilke meto-
der der er bedst til at stimulere samarbejdet mellem viden- og forskningsinstitutioner og 
virksomhederne i målgruppen. Det indstilles, at der reserveres 36,8 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler samt 5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond 
over en 3-årig periode. Programmet har en samlet økonomisk ramme på 71,8 mio. kr. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum igangsætter Program for Vidensamarbejde som beskrevet, 
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at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 36,8 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til programmet i perioden 2010-2012, 

  
at Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond til medfi-

nansiering af programmet i perioden 2010-2012. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at budgetforslaget gennemgås i forbin-
delse med udarbejdelse af ansøgningsmateriale til mulige operatører, således at der fo-
retages en nøje vurdering af midler afsat til de forskellige aktiviteter – især administrati-
on og opsøgende arbejde. 
Innovationsdirektør Eva Nautrup, Tulip, foreslog, at både innovationsmedarbejdere fra 
relevante virksomheder og forskere kan frikøbes i forbindelse med samarbejdsprojekter. 
 
Bilag 

• Program for Vidensamarbejde 
  
 
 
 
 
1-33-76-21-3-09 

7. Regionalfondsansøgning - Havets Hus
 
Resumé 
Konsortiet bestående af Aarhus Universitet, Kattegatcentret og Norddjurs Kommune sø-
ger om 9,762 mio. kr. i støtte fra den Europæiske Regionalfond til projektet "Havets 
Hus". Vækstforum har på mødet den 26. januar 2009 behandlet ansøgninger om støtte 
til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne - herunder en ansøgning fra "Ha-
vets Hus". Vækstforum indstillede, at "Havets Hus" skulle kunne opnå en finansiering fra 
Region Midtjylland og den Europæiske Regionalfond på i alt 13 mio. kr. Administrationen 
har efterfølgende skønnet, at der til projektet kan opnås maksimal EU medfinansiering 
svarende til 9,762 mio. kr., og dette beløb er efterfølgende reserveret til projektet. Re-
gionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum bevilget 3,238 mio. kr. til "Havets Hus" af 
Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der fra den Europæiske 
Regionalfond bevilges 9,762 mio. kr. til "Havets Hus". 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
Administrationen skal snarest muligt udarbejde et statusnotat for de oplevelsesfyrtårne, 
som endnu ikke har ansøgt om endelig finansiering. Notatet skal i det omfang det er 
muligt angive projektets status, forventet ansøgningstidspunkt og ansøgt beløb. 
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1-30-76-16-07 
8. Ansøgning - Vestdansk Investeringsfremme - finansiering 2010-2012

 
Resumé 
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Invest in Den-
mark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regioner, Region Syddanmark, Region 
Nordjylland og Region Midtjylland, om tiltrækning af flere internationale investeringer til 
Vestdanmark, særligt inden for videntunge områder.  
  
Foreningen har siden sin start været med til at sørge for, at ca. 50% af de udenlandske 
investeringer, som Invest in Denmark tiltrækker, lander i de vestdanske regioner, mod 
før ca. 20%.  
  
Videreførelsen af Vestdansk Investeringsfremme er en central del af 2009-tillægget til 
partnerskabsaftalen mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland. Det 
fremgår således af afsnittet Markedsføring af Danmark, at ”Parterne er enige om vigtig-
heden af at fortsætte samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme mellem 
Invest in Denmark og de vestdanske regioner om at tiltrække udenlandske virksomheder 
og kapital efter2009.” 
 
Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 9,9 mio. kr. af de regio-
nale erhvervsfremmemidler til finansiering af Region Midtjyllands kontingent til 
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme i perioden 2010-2012. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• Endelig tilrettet resultatkontrakt for FVI-samarbejdet 
• evalueringsrapport omkring samarbejdet mellem Invest in Denmark og Forenin-

gen Vestdansk Investeringsfremme 
  
 
 
 
1-32-2-06-V 

9. Ansøgning - Finansiering af Midtjysk EU-kontor i Bruxelles 2010-2012
Resumé 
Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles blev etableret i 2007 af de 19 midtjyske kommuner og 
Region Midtjylland. Kontoret har 5 faste medarbejdere og et budget på ca. 5 mio. kr. pr. 
år, som finansieres af de 19 kommuner med 2 kr. pr. indbygger og et tilsvarende beløb 
fra Region Midtjylland. Kontoret er organiseret som en forening med en årlig generalfor-
samling og en bestyrelse med 3 medlemmer fra kommunerne, 2 medlemmer fra Region 
Midtjylland og 2 medlemmer fra Vækstforum. Kontoret rådgiver og informerer om EU-
forhold og skal hjælpe organisationer og virksomheder til EU medfinansierede projekter 
og ansøgninger, skabe forbindelser til andre europæiske regioner gennem netværk og 
partnersøgninger og varetage Region Midtjyllands EU-politiske interesser ved at skaffe 
specialiseret viden på udvalgte policyområder. Desuden arrangerer kontoret studieture 
og møder i Bruxelles m.v. 
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I 2007 og 2008 har kontoret aktivt medvirket til at hjembringe 51 mio. kr. i EU-støtte til 
virksomheder og organisationer i Midtjylland, og aktiviteterne har været geografisk 
spredt i hele regionen. En undersøgelse har vist, at både kunder og ejerkreds er tilfredse 
med kontorets opgaveløsning. 
  
Det indstilles, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at bevilge 8,4 mio. kr. i årene 
2010-2012 til Region Midtjyllands finansiering af Midtjyllands EU-kontor. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at Regionsrådet bevilger 8,4 mio. kr. fra de regionale ud-
viklingsmidler til at finansiere Region Midtjyllands deltagelse i Midtjyllands EU-
kontor i 2010-2012 - fordelt med 2,7 mio. kr. i 2010, 2,8 mio. i 2011 og 2,9 
mio. i 2012. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag 

• regnskab 2008 
• budget 2009 
• generalforsamling den 21. april 2009 
• Aktivitetsplan 2009 
• årsrapport 2008 (den trykte udgave medsendes dagsordenen) 
• Vedtægter   

 
 
 
 
 
 
1-33-70-2-09 

10. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Hold Fast, Vejle 
Handelsskole
 
Resumé 
Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  
Projekt Hold Fast gennemfører én samlet koordineret indsats på tværs af ungdomsud-
dannelserne i to regioner, Region Syddanmark og Region Midtjylland medhenblik på at 
øge indsatsen mod frafald i ungdomsuddannelserne. Projektet sammentænker samtlige 
aktører fra det tidspunkt, de første unge begynder at falde fra i slutningen af folkesko-
len, til de unge har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet etablerer hermed et 
unikt, institutionsoverskridende samarbejde på tværs af institutionstyper, niveauer og 
retninger med UU’erne som det vigtige bindeled.  
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Projektet udvikler og implementerer en bred vifte af forskelligartede indsatser, som til-
sammen udgør et fintmasket net, der kan medvirke til at fastholde den sårbare unge-
gruppe i ungdomsuddannelserne. 
  
Projektet drager nytte af de institutionsoverskridende samarbejdsflader både vertikalt, 
ved forankring i lokale konsortier, og horisontalt gennem videndeling og erfaringsud-
veksling på tværs af regionerne. Etablering af det brede samarbejde mellem de mange 
aktører i projektet er ifølge Torben Pilegaard Jensens forskning det, der bl.a. skal til for 
at mindske frafaldet fra ungdomsuddannelserne. 
  
Projektet drager nytte af eksisterende viden og samarbejder med eksterne videnperso-
ner i det omfang, det vil kunne styrke projektet og medvirke til at øge projektets effekt 
og gennemslagskraft. 
  
Ansøger er Vejle Handelsskole. Der er søgt midler fra Den konkurrenceudsatte pulje og 
den statslige pulje til medfinansiering heraf gennem Syddansk Vækstforum. Her søges 
om regional medfinansiering af projektet på i alt 4,7 mio. kr. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,7 mio. kr. af de regio-
nale midler til erhvervsfremme til projektet for perioden 2010-2013. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
 
 
 
 
 
1-33-70-5-09 

11. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje 2009, projekt Klar, Landsforenin-
gen Ligeværd
 
Resumé 
Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgør 10% af de samlede struk-
turfondsmidler i Danmark - svarende til 50 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd fastlæg-
ger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstforas ind-
stillinger, som afgøres endeligt i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Årets ene tema er 
forbedrede rammevilkår for ungdomsuddannelserne. 
  
Projekt Klar er et udviklingsprojekt, der skal udvikle forløb, der kan sikre, at en del af de 
unge, der i dag ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse, og som er uafklarede i 
forhold til egen fremtid, får en uddannelse og en fremtid på arbejdsmarkedet. En del af 
projektet er at udvikle alternative modeller for vejledning, således at den også kommer 
til at indeholde de unges mestring af overgangen til voksenlivet. Heri indgår bl.a. et 
Ph.D. forløb på Aalborg Universitet, der efterfølgende skal anvendes til videreuddannelse 
for medarbejdere i relevante instanser. En anden del drejer sig om på baggrund af for-
søgsforløb at udarbejde en drejebog for indslusning til uddannelse via praktik i brancher, 
der fremover efterspørger lettere faglært og tillært arbejdskraft, f.eks. SOSU og lager og 
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detailhandel. Tredje del er udvikling af samarbejdsrelationerne mellem institutioner og 
myndigheder. Denne del skal hindre, at de unge, som tilfældet ofte er nu, oplever sig 
som kastebold mellem de forskellige instanser. 
  
Udviklingsaktiviteterne koordineres af en landsdækkende og fire regionale projektledere i 
samarbejde med to erhvervsskoler, VIA University College og Aalborg Universitet samt 
to private virksomheder og en kommune, der stiller praktikpladser til rådighed.  
  
Ansøger er Landsforeningen Ligeværd. Der søges om 10 mio. kr. fra Den Konkurrence-
udsatte Pulje samt 5 mio. kr. fra den statslige pulje til medfinansiering heraf. Der søges 
ikke om regional medfinansiering. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller  til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet indstilles til 
bevilling under forudsætning af, at ansøgningen konkretiseres i forhold til de 
enkelte aktiviteter. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at projektet indstilles til bevilling, fordi 
det ligger i forlængelse af dels Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og dels af part-
nerskabsaftalen med regeringen. Den positive indstilling foreslås under forudsætning af, 
at ansøger uddyber og konkretiserer de enkelte projektaktiviteter, så det kommer til at 
fremstå klart, hvilke aktiviteter der skal udrulles og tilsvarende, hvilke metoder der tages 
i anvendelse.  
 
 
 
 
1-33-76-24-07 

12. Orientering om etablering af Iværksætterfond i Vestdanmark
 
Resumé 
I "Tillæg til Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland, 
2009" er det aftalt, at man er enige om at undersøge mulighederne for at etablere en 
iværksætterfond i Vestdanmark i samarbejde med Vækstforum for Region Syddanmark 
og Nordjylland. Vækstfonden og Økonomi- og Erhvervsministeriet stiller 150 mio. kr. til 
rådighed for etablering af fonden, og dette beløb skal matches af et tilsvarende beløb fra 
de tre regioner, således at fonden bliver på i alt 300 mio. kr. De to øvrige regioner er 
positive over for etableringen af fonden, der forventes at kunne etableres med virkning 
fra 2010. Parterne vil i de kommende måneder arbejde på at finde en model for denne 
iværksætterfond.  
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
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1-01-76-7-07 
13. Orientering om studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland.

 
Resumé 
Administrationen har udarbejdet en redegørelse om studentervæksthusenes arbejde i 
Region Midtjylland. Redegørelsen beskriver de enkelte studentervæksthuse og sammen-
ligner ydelserne i de syv midtjyske studentervæksthuse. Redegørelsen opsummerer re-
sultaterne og anbefalingerne fra Erhvervs- og Byggestyrelsens og IDEAs midtvejsevalue-
ring af 10 danske studentervæksthuse og supplerer med erfaringer og vurderinger som 
administrationen har indhentet fra de midtjyske studentervæksthuse. 
Redegørelsen afrundes med en fremstilling af de nationale tiltag, der er iværksat for at 
fremme iværksætteri i uddannelsessystemet. Fra nationalt hold sker der dog en ændring 
af iværksætterindsatsen i uddannelsessystemet, idet en tværministeriel arbejdsgruppe 
netop har afsluttet arbejdet med at formulere en ny strategi for iværksætteri og innova-
tion i uddannelsessystemet. Regionerne forventes inddraget i implementeringen af den-
ne strategi. 
 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager redegørelsen til efterretning. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag 

• Studentervæksthusredegørelse 
  
 
 
 
1-33-76-23-11-09 

14. Orientering om Fødevarerådet og status for megasatsningens initiativer
Resumé 
Vækstforums Fødevareråd er nu etableret, og der orienteres om sammensætningen af 
rådet.  
Handlingsplanens initiativer vedrørende Innovation, Differentiering og Kompetence er 
iværksat. Under initiativet Innovation og Differentiering skal der findes et konsortium til 
opgaven med at etablere et innovationsmiljø på fødevareområdet, herunder udvikle og 
administrere to puljer. Under initiativet Kompetence skal der findes en operatør til opga-
ven med at styrke og udvikle den specialiserede fødevarerådgivning. Opgaverne er ud-
budt i åbne ansøgningsrunder. Under initiativet Kompetence er der desuden iværksat en 
analyse af de nuværende uddannelsesudbud set i forhold til de kompetencer, der efter-
spørges i fødevarevirksomhederne.  
 

Sekretariatet indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
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1-01-76-19-07 
15. Orientering om status på It-råd Midt

Resumé 
Vækstforum besluttede den 26. januar 2009, at nedsætte et nyt it-råd Midt, der skal 
fungere som et fagligt ekspertråd på it-området. Rådet er sammensat af repræsentanter 
fra erhverv, forskning og uddannelse. Rådet har afholdt første møde, og er startet på en 
arbejdsproces med henblik på at komme med anbefalinger til Vækstforums næste er-
hvervsudviklingsstrategi. 
 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
 
 
1-01-76-16-08 

16. Eventuelt
Lars Hansson orienterede om den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.  
Fonden har til opgave at finansiere aktive arbejdsmarkedstiltag for at hjælpe ansatte, 
der mister jobbet som følge af globaliseringen. Det sker f.eks. gennem: 
 

• bistand til jobsøgning, erhvervsvejledning, skræddersyet efteruddannelse og om-
skoling m.m. 

• særlige tidsbegrænsede initiativer , bl.a. jobsøgningstillæg, mobilitetstillæg eller 
tillæg til personer, der deltager i livslang læring og uddannelsesaktiviteter.  

 
Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt ved at afklare mulighederne for at gøre 
anvendelse af programmet og administrationen i Region Midtjylland følger dette arbejde. 
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