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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 13. september 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 
Som indstillet. 

 
 

1-30-76-2-07 

2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstfo-
rum for Region Midtjylland og Regeringen 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der indgås dialog med ansvarlige aktører i forhold til udmøntning af partner-
skabsaftalen med det formål at præcisere partnerskabsaftalens målsætninger, 
samt relevante tiltag for at nå målsætningen, 

at status for denne del af processen forelægges Vækstforum på mødet den 29. 
januar 2008, 

at foreløbig opfølgning på udmøntning af partnerskabsaftalen forelægges Vækstfo-
rum på mødet den 25. marts 2008, inden drøftelserne mellem formandskabet 
for Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 

 
 

1-00-7-07 

3. International/global strategi for Region Midtjylland

Resumé 
I 2008 nedsætter Regionsrådet et midlertidigt Globaliseringsudvalg som skal afgive be-
tænkning vedrørende en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland inden udgangen af 
2008. Udvalget vedrørende internationale aktiviteter er i gang med at udarbejde en in-
ternational strategi, som skal forelægges Regionsrådet primo 2008. Dette arbejde sam-
ordnes, således at den internationale strategi, som bl.a. omfatter Region Midtjyllands 
internationale samarbejdsregioner og erhvervsrettede kontorer og et udvidet samarbejde 
med Danmarks Eksportråd og Væksthus Midtjylland forelægges Regionsrådet primo 



 

 

Vækstforum 29. oktober 2007 
 

4 

2008, og at globaliseringsstrategien bliver bredere og vil omfatte tværgående initiativer 
og partnerskaber med flere aktører i og uden for Region Midtjylland. Der planlægges en 
globaliseringskonference i samarbejde med Vækstforum i 2. halvår 2008. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 

 
  
 
 
1-30-76-47-07 

4. Danmarks Eksportråd - strategisk samarbejde

Resumé 
Væksthus Midtjylland ansøger om en bevilling på 2.141.000 kr. til finansiering af et 3-
årigt, strategisk samarbejde med Danmarks Eksportråd med henblik på at styrke eks-
portbestræbelserne blandt midtjyske virksomheder samt medvirke til, at de opnår opti-
malt udbytte af globaliseringens muligheder. Som følge af det strategiske samarbejde vil 
små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland få styrket deres adgang til Dan-
marks Eksportråds programmer og vidt forgrenede repræsentationer i hele verden.  
  
Ansøgningen understøtter erhvervsudviklingsstrategiens fokus på internationalisering og 
udgør sammen med Region Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og de erhvervsrettede 
initiativer, der er etableret i St. Petersborg, Ungarn, Rumænien og Shanghai, et væsent-
ligt supplement til det af Regionsrådet allerede godkendte initiativ, virksomhedsudvik-
lingsprogrammet Vækstmidt, idet der skabes en stærkere kobling mellem regionale og 
statslige vejlednings- og rådgivningsordninger til gavn for virksomhederne.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum godkender projektet som en treårig aftale med Danmarks Eksport-
råd og Væksthus Midtjylland om et strategisk samarbejde for perioden 2008-
2010 med den beskrevne organisering og økonomi, 

at  Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 816.000 kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet, 

at  Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1.325.000 kr. af midlerne 
fra den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af projektet. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
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1-33-76-12-07 

5. Markedsplads for højtuddannede: Udpegning af operatør for karrierekurser 
samt bevilling af midler til følgeforskning

Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte projektet Markedsplads 
for højtuddannede. Et element af projektet er udvikling og gennemførelse af karrierekur-
ser, der skal introducere universitetsstuderende til de udfordringer og muligheder, der er 
forbundet med højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder. Aar-
hus Universitet indstilles til at blive udbyder af karrierekurserne. Det indstilles endvidere, 
at der bevilges midler til, at der kan tilknyttes en følgeforsker til det samlede projekt.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum udpeger Aarhus Universitet som operatør for karrierekurser, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1,2 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden 2007-2010 til karrierekurser, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,5 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler i perioden 2007-2010 til følgeforskning. 

Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering til karrierekurserne som beskrevet i 
finansieringsplanen. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 

Det blev anbefalet at overveje om karrierekurser er den rette betegnelse for forløbet. 

 
 

1-33-76-23-07 

6. IT som innovativ drivkraft, projektforslag, Vækstforums handlingsplan pkt. 5.3

Resumé 
Forprojektgruppen har vurderet, at projektet i høj grad er perspektivrigt og foreslår, at 
der igangsættes en fem-årig indsats for at styrke innovationspotentialet i samspillet mel-
lem it-forskning og –udvikling og regionens virksomheder. 
Indsatsen består af tre elementer: it-netværksagenter, rekruttering til it-uddannelser og 
it-virksomheder – samt internationalt samspil. 
Indsatsen foreslås gennemført af et konsortium bestående af flere vigtige aktører på 
området. 
Strategien indeholder et aktivitetsniveau på 86,5 mio. kr. – heraf indgår et beløb på 39,5 
mio. kr. som regional medfinansiering. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum igangsætter projektet ”IT som innovativ drivkraft” som beskrevet, 
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at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 39,5 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projekter i perioden 2008-2012, 

at Vækstforum reserverer 5 mio. kr. fra EU´s mål 2-program til projektet,  

at strategien gennemføres af et konsortium som beskrevet. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 

Projektets samlede organisation skal beskrives mere præcist i forbindelse med udarbej-
delse af ansøgning mv. til behandling i Vækstforum. 

 
 

1-30-76-39-07 

7. Teknologiudviklingsprogram inden for megasatsningen energi og miljø

Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 et program for udmøntning af mega-
satsningen inden for energi og miljø samt at reservere midler til formålet. 
Et af megasatsningens indsatsområder er et teknologiudviklingsprogram, som er et til-
bud til små og mellemstore virksomheder med henblik på færdigudvikling af teknologi 
inden for energiområdet og miljøområdet i tilknytning til energi. 
Et stort antal virksomheder i regionen vil således blive kontaktet med tilbud om et afkla-
rende møde om den enkelte virksomheds muligheder på energiområdet. Hvis der er po-
tentiale for færdigudvikling af produkter til markedet, får virksomhederne mulighed for 
at få hjælp til dette ved rådgiver, som er specialist på det konkrete område.  
Programmet vil i praksis blive udført af Væksthus Midtjylland med et budget på 13,8 
mio. kr. finansieret ved EU midler, regionale midler samt af de deltagende virksomheder. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 3,9 mio. 
kr. fra EU’s regionalfond til at medfinansiere teknologiudviklingsprogrammet, 

at  Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der anvendes 3,9 mil. kr. af reservati-
onen til udmøntning af megasatsningen til teknologiudviklingsprogrammet. 

at teknologiudviklingsprogrammet iværksættes som beskrevet i sagsfremstillingen. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
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1-33-76-26-07 

8. Megasatsningen Erhverv-Sundhed Handlingsplanens pkt. 5.6

Resumé 
Taskforcen (arbejdsgruppe med eksperter) har identificeret foreløbig to udviklingsplat-
forme og indstiller til Vækstforum, at der arbejdes videre med disse. Det skal løbende 
vurderes, om der kan identificeres yderligere platforme, eller om nye indsatsområder 
kan indarbejdes i de to første udviklingsplatforme. 
Udvikling og etablering af de to platforme udgør kun en del af megasatningen Erhverv-
sundhed. Det foreslås, at Taskforcen arbejder videre med beskrivelse og forslag til hand-
lingsplan for megasatsningen med henblik på afrapportering på Vækstforums møde den 
29. januar 2008.  
I det videre arbejde skal det beskrives, hvordan Vækstforum og sundhedsvæsenet i Re-
gion Midtjylland kan udvikle og bevare et strategisk fokus på området. 
Endvidere skal betingelserne for produkt- eller forretningsgørelse vurderes med henblik 
på at foreslå, hvilke supplerende foranstaltninger der kan fremme erhvervsudviklingen i 
tilknytning til sundhedssektoren.  
Det indstilles, at Vækstforum indstiller en forhåndsreservation af et beløb. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender, at der arbejdes videre med etablering af to udviklings-
platforme, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der over en 3-årig periode reserveres 
10 mio. kr. pr. år af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til finansiering 
af den samlede indsats, herunder de to udviklingsplatforme, 

at Vækstforum over en 3-årig periode reserverer 10 mio. kr. pr. år af midlerne fra 
den Europæiske Regionalfond til finansiering af den samlede indsats, herunder 
til de to udviklingsplatforme, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum den 29. januar 2008, 

at Vækstforum godkender, at taskforcen arbejder videre med udformningen af en 
samlet handlingsplan for megasatsningen Erhverv-sundhed. Handlingsplanen 
fremlægges for Vækstforum den 29. januar 2008. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt, med bemærkning om, at etableringen af et hospital i den vestlige del 
af regionen indtænkes i megasatsningen. 

 

1-35-76-8-07 

9. Analysestrategi for Vækstforum Midtjylland

Resumé 
Lov om erhvervsfremme foreskriver, at de regionale vækstfora skal overvåge de regio-
nale og lokale vækstvilkår. Derudover skal Region Midtjyllands Vækstforum overvåge 
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effekten af de initiativer, der igangsættes på grundlag af den vedtagne erhvervsudvik-
lingsstrategi og handlingsplan for regionen. Der er derfor udarbejdet en analysestrategi, 
som skal sætte rammerne for en systematisk overvågning af udviklingen inden for de 
områder, der er prioriteret i strategien og handlingsplanen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at analysestrategien for Vækstforum Midtjylland tages til efterretning. 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 

 
 

1-30-76-39-07 

10. Ansøgning om tilskud til brintprojektet H2 Hub Vestjylland

Resumé 
H2 Logic søger om regionalfondsmidler til projektet H2 HUB Vestjylland, der skal sikre, 
at 7 brintdrevne køretøjer med tilhørende tankanlæg kan afprøves i byerne Holstebro, 
Ringkøbing, Skjern og Hvide Sande. 
Regionalfonden ansøges om et tilskud på 1,975 mio. kr. ud af projektets samlede budget 
på 13,18 mio. kr. Tilskuddet skal bruges til delvis dækning af projektets pilotafprøvning 
af et netværk af brint fyldestationer, samt aktiviteter vedr. netværksskabelse, formidling 
og videndeling. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 1,975 
mio. kr. fra EU’s regionalfond til at medfinansiere projektet H2 Hub Vestjylland 
som led i megasatsningen på Energi og miljø. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 

 
 
 

1-30-76-39-07 

11. Region Midtjylland som forsøgsregion for biodiesel

Resumé 
I samarbejde med DAKA, Landbrugsrådet og flere olieselskaber foreslås igangsat et stor-
skala demonstrationsprojekt med iblanding af biodiesel på olieselskabernes eksisterende 
tankanlæg i Region Midtjylland. 
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Den administrative styregruppe indstiller, 

at der indledes et samarbejde med Landbrugsrådet, DAKA, flere af olieselskaberne 
m.fl. om at gøre Region Midtjylland til forsøgsregion for biodiesel 

at der af den reserverede økonomiske ramme til megasatsningen på energi og mil-
jø kan anvendes op til 5 mio. kr. til formålet 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 

 
 

1-33-76-87-07 

12. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger fra Vækstforum for 
Region Midtjylland

Resumé 
EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de 
har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

• Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
• Udvikling af innovative netværk 

Der er indkommet 6 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvoraf 4 be-
handles under dette punkt, da der ikke søges om regional medfinansiering; men alene 
om midler fra den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejds-
styrken indstilles og prioriteres som følger: 

1. Uddannelseskampagne - ansøgning fra Dansk Metal - bilag 1. 
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at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Innovative netværk 
indstilles og prioriteres som følger:  

1. Etablering af netværksforum for kompetenceudvikling i jordbruget med del-
tagelse af universiteter og forskningsinstitutioner - ansøgning fra Dansk 
Landbrugsrådgivning - bilag 2.  

2. Kompetenceudvikling i arkitekterhvervet via innovative netværk - ansøg-
ning fra Arkitektskolen Aarhus - bilag 3.  

3. Oplevelsesøkonomi i landdistrikterne - fra teori til praksis - ansøgning fra 
Ringkøbing-Skjern Kommune - bilag 4. 

Beslutning 
Vækstforum godkendte de indkomne ansøgninger sammen med en senere indkommet 
ansøgning (bilag 8) vedr. netværk af virksomheder på biomasse området til prioritering i 
Danmarks Vækstråd. 

Ansøgningen fra Dansk Metal indstilles til afslag efter indstilling fra administrationen. 
Administrationen vurderer, at ansøgning ikke er støtteberettiget under EU’s Socialfond – 
perioden 2007-2013. 

 

1-33-76-87-07 

13. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje - indstillinger med regional 
medfinansiering

Resumé 
EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har 
et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

• Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
• Udvikling af innovative netværk 

Der er indkommet 4 ansøgninger til Vækstforum for Region Midtjylland, hvor der ansø-
ges om regional medfinansiering. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 
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Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Udvidelse af arbejds-
styrken indstilles og prioriteres som følger:  
 
1.  Europa Kompetenz - Et Projekt på foranledning af delstaten Niedersachsen 

udarbejdet af Internationales Haus Sonnenberg i samarbejde med Organi-
zation Studies/Universität Hildesheim og med, hollandske, tyske, franske og 
danske partnere 

 at de ansøgte 170.000 kr. af Regionsrådets midler til erhvervsudvik-
lingsaktiviteter anbefales fordelt mellem regionerne proportionalt efter 
andelen af Tyske håndværkere i projektet, der ansættes i en given re-
gion.  

 at den regionale bevilling fra Region Midtjylland gives under forudsæt-
ning af en bevilling fra de konkurrenceudsatte midler og 25% tilskud 
fra staten, samt  

 at minimum 50% af de deltagende håndværkere efter uddannelsen 
opnår beskæftigelse i Danmark 

at Vækstforum indstiller, at ansøgningerne under temaet Innovative netværk 
indstilles og prioriteres som følger: 
 
1.  Innovativt netværk for modevirksomheder i et strategisk samarbejde med 

Vækstforum for Region Hovedstaden  

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til er-
hvervsudviklingsaktiviteter afsættes 1 mio. kr. ud af et samlet budget 
på 14 mio.kr. til gennemførelse af et innovativt netværk for modevirk-
somheder i et strategisk samarbejde med Vækstforum for Region Ho-
vedstaden  

 at bevillingen gives under forudsætning af tilsagn fra de konkurrence-
udsatte strukturfondsmidler, samt statslig medfinansiering, hvor den 
regionale fordelingsnøgle mellem Region Hovedstaden og Region Midt-
jylland vil udgøre 2:1. 

2. Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til vindmølleindu-
strien 

 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anven-
des 1,75 mio. kr. fra EU’s regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) 
til medfinansiering af netværket af underleverandører til vindmøller.   

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til samme formål an-
vendes 0,5 mio. kr. af reservationen til udmøntning af megasatsningen 
for energi og miljø. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
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1-33-76-104-07 

14. Ansøgning fra Hedens Colosseum

Resumé 
Herning Kommune har den 15. oktober 2007 søgt om at komme i betragtning som et 
internationalt oplevelsesfyrtårn og søgt om et tilskud på 1 mio. kr. til at videreudvikle 
projektet Hedens Colosseum. Hedens Colosseum er en multihal til internationale sports- 
og kulturevents, som kan rumme 12-15.000 tilskuere. I tilknytning til multihallen etable-
res en række service- og underholdningsfaciliteter ligesom der etableres samlet er-
hvervslejemål på 70.000 kvadratmeter, som skal bidrage til finansiering af projektet.  

Administrationen indstiller, 

at  ansøgningen drøftes. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at projektet indgår i den samlede behandling af 
ansøgninger til etablering af 1 – 2 internationale oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland 
og i overensstemmelse med den opstillede tidsplan for denne behandling. 

 
 

1-33-4-06-V 

15. Fiskeriprogrammet 2007-2013. Udpegning af et medlem til hver af bestyrelser-
ne for to Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er)

Resumé 
Efter Fiskeriprogrammet 2007-2013 oprettes Lokale Aktions Grupper (Fiskeri LAG-er) til 
at varetage gennemførelsen af indsatsen for udvikling af fiskeriområder. Dannelsen af 
Fiskeri LAG-erne og opgaverne de skal varetage, er helt tilsvarende som for LAG-erne 
efter Landdistriktsprogrammet 2007-2013 blot med fokus på udvikling i fiskeriområder-
ne.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforums formandskab aftaler udpegningen af et medlem til bestyrelserne 
for Fiskeri LAG-erne Vestjylland og Limfjorden med Regionsrådets formandskab 
på baggrund af forslag fra Regionsrådets formandskab. 

Beslutning 
Som indstillet. 
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16. Eventuelt

Beslutning 
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