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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 29. oktober 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 29. oktober 2007. 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-33-76-20-07 

2. Uddannelse og kompetenceudvikling - Den Midtjyske Kompetenceplatform. 
Handlingsplanens pkt.4.3. - Endelig bevilling.

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet Den Midtjyske Kompe-
tenceplatform, der har som sin primære målsætning at sikre mere og bedre efteruddan-
nelse på især de små og mellemstore virksomheder i regionen ved at samle en gruppe af 
relevante aktører i forpligtende partnerskaber. Kompetenceplatformen skal fremme dia-
logen mellem virksomhederne, medarbejderne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervs-
fremmesystemet om uddannelsesindsatsen.  Efterfølgende er der nedsat et Midtjysk 
Kompetenceråd, afholdt informationsmøder og  indkaldt ansøgninger til Kompetenceplat-
formens konsortier. Den aktuelle status på initiativet er: 1) at der er indkommet seks 
ansøgninger om forhåndsgodkendelse af regionale konsortier. 2) at der er indkommet en 
ansøgning fra Væksthus Midtjylland om den samlede opgavevaretagelse. 3) at der er 
nedsat et regionalt Kompetenceråd. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør på det samlede ini-
tiativ, jf. ansøgningens beskrivelser af den samlede kompetenceplatforms mål-
sætninger og aktivitetskategorier, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 20 mio. kr. af midlerne til 
Erhvervsfremme over en to-årig periode til medfinansiering af projektet, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der til projektet bevil-
ges 30 mio. kr. over en to-årig periode fra Den Europæiske Socialfond under 
mål 2, 

at der godkendes seks regionale konsortier som ansøgt, dog således at godkendel-
sen betinges af Undervisningsministeriets endelige stillingtagen til netværksdan-
nelserne i forhold til  initiativet  tværinstitutionel vejledning og rådgivning, 

at Kompetencerådets sammensætning fastholdes. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Anders Buhl-Christensen gjorde opmærksom på en henvendelse fra kommunerne Favr-
skov, Randers, Syddjurs og Norddjurs til formanden for Vækstforum, hvor de fire kom-
muner fremhæver det hensigtsmæssige i et samarbejde mellem disse i forbindelse med 
Undervisningsministeriets endelige stillingtagen til netværksdannelserne i forhold til initi-
ativet vejledning og rådgivning og de seks konsortier, som danner grundlag for kompe-
tenceplatformen. Vækstforum støtter synspunktet. 

Bilag:
Ansøgning vedr. kompetenceplatform til Vækstforum Midtjylland - med bilag  
Slutdokument 12. oktober 2007  
Resume af ansøgninger til kompetenceplatformens konsortier  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_2_Bilag_3.pdf
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1-01-76-7-07 

3. Valg af operatører og indstilling af bevillinger til initiativet Mere iværksætteri i 
uddannelser

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 initiativet Mere iværksætteri i ud-
dannelser. Efterfølgende er der indkaldt ansøgninger til initiativets tre indsatsområder: 
En styrkelse af iværksætteri på især de videregående uddannelser, etablering af studen-
tervæksthuse og etablering af et virtuelt studentervæksthus. Der er indkommet 4 an-
søgninger, hvoraf tre ansøgere beskriver en indsats i tæt overensstemmelse med  de 
respektive indsatsers  indhold og inden for den økonomiske ramme. Der er udarbejdet  
udkast til resultatkontrakter med hver af de tre operatører.  
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender  IDEA, The Animation Workshop og Erhvervsakademiet 
Minerva som  operatører til  initiativets tre  indsatsområder, 

at Vækstforum indstiller ansøgningen fra Iværksætterskolen til afslag, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 4,7 mio.  kr., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 2,7 mio.  kr., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Social-
fondsmidler bevilges 2 mio. kr., 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Ansøgning fra IDEA  
Ansøgning fra The Animation Workshop  
Ansøgning fra Erhvervsakademiet Minerva  
Ansøgning vedr. Iværksætterskolen  
   
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_3_Bilag_4.pdf
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1-33-76-13-07 

4. Ledelsesudvikling - strategi for ledelsesudvikling i en globaliseret verden. 
Handlingsplanens pkt. 4.5

Resumé 
Vækstforums ledelsestænketank havde til opgave at undersøge, hvordan ledelsesudvik-
ling mest effektivt kan gennemføres med udgangspunkt i ledernes behov. Målet er at 
øge kvaliteten af ledelsesudøvelsen i regionen for at skabe vækst. Tænketanken har af-
dækket, at det hovedsageligt er i  samspillet mellem teori og praksis, at udfordringen 
findes, og at der parallelt i tre spor skal indhentes viden om: 1) hvordan ledere kan 
komme til at møde deres ledelsesudfordringer på en måde, så de kan anvende deres 
erfaringer og se andre tilgange; 2) hvordan udøvende ledelsesrådgivere kan få adgang 
til nye metoder i ledelsesudvikling og 3) hvordan studerende kan komme i tættere kon-
takt med ledelsespraksis gennem ændrede uddannelsesprioriteringer og metoder. Tæn-
ketanken foreslår, at der udvikles nye måder at koble denne praksis/teori problematik i 
en 2 faset proces: 

1. En eksperimenterende fase, hvor der udvikles og afprøves innovative metoder, 
der med afsæt i de 3 spor, skal angive veje til en mere effektiv ledelsesudvikling, 
der styrker sammenhængen mellem teori og praksis . Eksperimenterne følges af 
en forsker, der løbende dokumenterer erfaringerne. Fase 1 gennemføres af en 
følgegruppe (tænketanken suppleret med andre aktører) i 2008 
. 

2. En eskalering, hvor viden fra fase 1 udfoldes, perspektiveres og formidles. Følge-
gruppen præsenterer for Vækstforum primo 2009 en plan for udrulning af strate-
gien til gennemførelse i fase 2. Fase 2 gennemføres i perioden primo 2009 – ulti-
mo 2010.  

På Vækstforums møde vises et eksempel på en af de innovative metoder, der arbejdes 
med i fase 1 i form af en video.  
 
Der indstilles bevilget 1,4 mio. kr. til fase 1, som har et samlet budget på 2,2 mio. kr. 
Det samlede projekt har en indikativ økonomiramme på 14 mio. kr., heraf 3 mio. kr. fra 
Region Midtjylland.  
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at fase 1 igangsættes og at der bevilges 
1,4 mio. kr. til gennemførelse heraf i 2008, 

at fase 1 gennemføres af en følgegruppe (tænketanken suppleret med andre aktø-
rer), som i løbet af fase 1 etableres som et konsortium med fokus på innovativ 
ledelsesudvikling, 

at følgegruppen/konsortiet primo 2009 indstiller en plan for udrulning af strategien 
i fase 2. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
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Bilag:  
Bilag til ledelsesudvikling  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
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1-30-76-39-07 

5. Megasatsning Energi og Miljø. Analyse af erhvervspotentialet for brint og 
brændselsceller i Region Midtjylland

Resumé 
Vækstforum behandlede på sit møde den 13. juni 2007 "Program for udmøntning af me-
gasatsningen på energi og miljø". Programmet blev godkendt, dog med den tilføjelse, at 
der skulle udarbejdes et supplement til programmet, som vedrører potentialerne inden 
for brint og brændselsceller. 
Ramböll Danmark A/S har for Region Midtjylland udarbejdet en rapport, der beskriver de 
regionale kompetencer på området brint og brændselsceller. Rapportens konklusioner og 
anbefalinger er gengivet i sagsfremstillingen. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anbefaler rådet for energi- og miljøteknologi at indarbejde Rambölls 
konklusioner og anbefalinger vedrørende brint og brændselsceller i udviklingen 
af konkrete projektideer inden for megasatsningen på energi og miljø, 

at Vækstforum anbefaler rådet for energi- og miljøteknologi at undersøge mulighe-
derne for et samarbejde med Region Nordjylland om udviklingen af initiativer på 
området brint og brændselsceller. 

Beslutning 
Der var blandt Vækstforums medlemmer ikke entydig tilfredshed med Rambølls rapport 
og Vækstforum besluttede derfor at fremsende Rambølls rapport samt de modtagne 
henvendelser til Rådet for energi- og miljøteknologi med anmodning om, at Rådet udar-
bejder forslag til Vækstforum til den videre proces for belysning af regionens potentialer 
inden for brint- og brændselsområdet. 

Bilag:
Bilag 1: Rambølls analyse af erhvervspotentialet for brint og brændselsceller  
Bilag 2: Mailkorrespondance mellem administration, Rambøll og Aarhus Universitet  

a: Mail vedr. fremsendelse af rapport 
b: Svar fra Henrik Brask Pedersen i forlængelse af AUs første kommentarer 
c: AUs første kommentarer sendes til Rambøll 
d: AUs første kommentarer sendes til Rambøll 
e: Rambøll fremsender andet udkast til rapport 
f: Andet udkast til rapport fremsendes til AU 
g:AUs kommentarer til andet udkast til rapport 
h:Kommentarer fra Poul Müller til andet udkast til rapport 
i: Orientering af Rambøll om kommentarer til andet udkast 

   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_5_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_5_Bilag_2.pdf
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1-33-76-10-07 

6. Status for første del af forprojektet i megasatsning fødevarer

Resumé 
Vækstforum iværksatte i forbindelse med sit møde den 13. juni 2007 et forprojekt for 
megasatsning fødevarer.  Efterfølgende blev en arbejdsgruppe med eksperter nedsat, og 
denne melder nu tilbage til Vækstforum dels med en afrapportering af forprojektets 1. 
del og  dels med forslag  til, hvordan forprojektets 2. del  skal gennemføres. Arbejds-
gruppen forslår blandt andet, at der under en overordnet vision skal arbejdes videre med  
fire indsatsområder, som fire faglige udviklingsgrupper skal yderligere kvalificere  i løbet 
af foråret 2008. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum  tager ekspertarbejdsgruppens afrapportering fra første del af 
forprojektet  til efterretning, herunder at ekspertarbejdsgruppen, jf. kommisso-
rium for megasatsning fødevarer, nedsætter fire udviklingsgrupper til faglig kva-
lificering af i alt fire prioriterede indsatsområder. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Megasatsning Fødevarer - Ekspertarbejdsgruppens afrapportering fra første del af 
forprojektet . 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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1-01-76-8-07 

7. Valg af operatør for Iværksætterprogram for vækstiværksættere og indstilling 
om bevilling

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. september 2007 Iværksætterprogram for 
vækstiværksættere. Efterfølgende  er der  indkaldt ansøgninger på opgaven som opera-
tør på det samlede program. Væksthus Midtjylland har  ansøgt om opgaven og beskriver 
en indsats i tæt overensstemmelse med programmets indhold og indenfor den  reserve-
rede økonomiske ramme for regionale udviklingsmidler og Regionalfonden. For Social-
fonden indstilles en bevilling, der er lidt større  end det  reserverede. Der  er udarbejdet  
et udkast til resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
har givet tilsagn om at medfinansiere dele af programmet. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør på programmet, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 18.156.900 kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 
14.426.900 kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering 
af rådgivning, udviklingsaktiviteter m.v., 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 2.730.000 
kr. af midlerne fra Den Europæiske Socialfond til medfinansiering af vækstgrup-
per, iværksætterkurser og kompetenceudvikling. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Ansøgning fra Vækstforum Midtjylland vedr. iværksætterprogram for vækstiværksættere 
. 
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF
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1-26-50-07 

8. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter, første runde: 
Ansøgning - Erhvervsturisme - fokus på energi/miljø og Klimatopmødet 2009. 

Resumé 
Midtjysk Turisme søger om tilskud fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevel-
sesprojekter, under Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi, til igangsættel-
se af initiativer med henblik på international videnudveksling samt forretningsudvikling 
af erhvervsturisme gennem udnyttelse af Region Midtjyllands styrkeposition inden for 
energi og miljø. Initiativerne skal indgå i forberedelsen af aktiviteter i forbindelse med 
FN’s klimatopmøde i 2009. Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af prækvalifikation 
af ansøgning fra Herning Kommune. 
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Der indkom 43 projektideer og ekspertpanelet prioriterede 10 af projekterne til den før-
ste første ansøgningsrunde 1. august 2007 for regionale oplevelsesprojekter. Vækstfo-
rum har tidligere behandlet 2 af de 10 projekter. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 500.000 kr. fra den 
formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter til igangsættelse af kon-
krete initiativer. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Ansøgning til Vækstforum - Erhvervsturisme med fokus på Energi-Miljø og Klimatopmø-
det 2009  
Udkast til ansøgning mellem de deltagende par   
Oversigt over prækvalificerede regionale oplevelsesprojekter - 3 december  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_8_Bilag_3.PDF
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1-26-50-07 

9. Den formålsbestemte pulje for regionale oplevelsesprojekter - første runde: 
Ansøgning fra Teater Katapult om tilskud til AudioDramaBizz

Resumé 
Teater Katapult søger om tilskud til projekt AudioDramaBizz - fra Den formålsbestemte 
pulje for regionale oplevelsesprojekter - første runde. 
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer.  
   
Der indkom 43 projektideer og ekspertpanelet prioriterede 10 af projekterne til den før-
ste første ansøgningsrunde 1. august 2007 for regionale oplevelsesprojekter. Vækstfo-
rum har tidligere behandlet 2 af de 10 projekter. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  der ydes et tilskud på 1.150.000 kr. fra den formålsbestemte pulje for regionale 
oplevelsesprojekter. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at projektet skal evalueres. 

Bilag:
Ansøgning fra Teater Katapult  
Budget for AutoDramaBizz  
Uddybende beskrivelse af projektet  
Interessetilkendegivelser fra partnere  
Oversigt over prækvalificerede regionale oplevelsesprojekter - 3 december  
   
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_9_Bilag_5.PDF
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1-33-76-77-07 

10. Den formålsbestemte pulje til udvidelse af arbejdsstyrken - projektansøgninger

Resumé 
Vækstforum besluttede  den 13. juni 2007, at der afsættes midler til  en formålsbestemt 
pulje til medfinansiering af projekter vedr. udvidelse af arbejdsstyrken på  12 mio. kr., 
heraf  7,5 mio. kr. af Region Midtjyllands midler til regional erhvervsfremme og 4,5 mio. 
kr. fra EU's Socialfond mål 2.  Vækstforum traf tillige beslutning om kriterier og  mål-
gruppe for puljen til udvidelse af arbejdsstyrken, ligesom Vækstforum nedsatte et eks-
pertpanel med det formål at udarbejde ansøgningsmateriale og udvælge de projektan-
søgninger, der efterfølgende skal  behandles i  Vækstforum. Der er indkommet 48 an-
søgninger, og der er ansøgt om i alt  77.753.315 kr. Ekspertpanelet har prioriteret 8 af 
de 48 projektansøgere  ud fra  de  af Vækstforum definerede målgrupper, kriterier og 
formål. De 8 projektansøgere har  efterfølgende udarbejdet socialfondsansøgninger med 
regional medfinansiering. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at de  8 projekter bevilges 3,71 mio. kr. 
af Region Midtjyllands midler til erhvervsfremme, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 projektansøgere 
bevilges 9 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond under mål 2. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Resumé af de otte projekter, der indstilles til bevilling . 
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_10_Bilag_1.PDF
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1-33-76-72-07 

11. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ om restfinansiering af 
projekt "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksom-
heder inden for livsstil, UBIL"

Resumé 
Udviklingscenter for Møbler og Træ har indsendt ansøgning om restfinansiering af pro-
jektet "Udvikling af brugerdreven innovation i små og mellemstore virksomheder inden 
for livsstil, UBIL". Udviklingscentret har  ansøgt og fået tilsagn  om et tilskud på 
2.498.000 kr. til projektet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen fra programmet Brugerdre-
ven Innovation. Udviklingscentret mangler imidlertid den nødvendige egenfinansiering på 
832.000 kr. og ansøger Vækstforum for Region Midtjylland om tilskud. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforum for Region Midtjylland indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 
832.000 kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Ansøgning til Region Midtjylland, 05.11.07  
Ansøgning, EBST  
Underskrift på ansøgning  
Uddybende projektbeskrivelse med tidsplan 1  
Budget for hver partner og totalbudget  
Tilsagn til projektet "Udvikling af metoder i Brugerdreven Innovation m.m." - fra Er-
hvervs- og Byggestyrelsen  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_11_Bilag_6.pdf
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1-26-61-07 

12. Ansøgning om midler til projektet "Lokaliseringsplanlægning for landbrugsbyg-
geri som led i kommuneplanlægning - et udviklingsprojekt i Ringkøbing-Skjern 
Kommune". 

Resumé 
Ringkøbing-Skjern Kommune søger Region Midtjylland  om  240.000 kr.  til et projekt 
vedrørende  skabelse af et planlægningsværktøj til brug i kommuneplanlægningen. 
Værktøjet vil med tiden kunne bruges som egentlige retningslinier for placering af frem-
tidigt landbrugsbyggeri.  
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der gives afslag på ansøgningen, idet projektet anses for at være et lokalt anlig-
gende. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune  
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_12_Bilag_1.PDF
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0-2-62-07 

13. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Forskerpark Foulum

Resumé 
Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at Regionsrådet deltager med to medlemmer i bestyrelsen for Forsker-
park Foulum, Tjele. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren godken-
der, at Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med to medlemmer i besty-
relsen for Forskerpark Foulum, idet Vækstforum i den forbindelse forudsætter, 
at bestyrelsen udvides med mindst én erhvervsrepræsentant. 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag:
Forslag til vedtægter  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf
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1-30-231-06-V 

14. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan - status for iværk-
satte initiativer

Resumé 
Vækstforum for Region Midtjylland vedtog på sit møde den 15. december 2006 både 
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 og Handlingsplan for 2007–2008. 
   
Vækstforum har på et senere møde revideret tids- og aktivitetsplan for Handlingsplan 
2007-2008 og besluttede ved samme lejlighed, at der på mødet den 10. december 2007 
skulle foreligge en status for de iværksatte initiativer. 
   
På sit møde den 13. juni vedtog Vækstforum procedurerne for udvikling og implemente-
ring af handlingsplanens initiativer. 
   
Status foreligger nu i form af en oversigt, hvor alle handlingsplanens initiativer opstilles 
med angivelse af i hvilken af de 6 faser projektet befinder sig.  
   
Derudover foreligger der en økonomioversigt, som viser bevilgede og reserverede mid-
ler, båder EU-midler og regionale erhvervsfremme midler. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum tager status for iværksatte initiativer til orientering. 

Beslutning 
Indstillingen vedtaget. 

Bilag:
1 - Udviklings- og implementeringsplan for initiativerne i Vækstforums handlingsplan  
2 - Oversigt over initiativer - Hus og initiativer  
3 - Statusoversigt - Vækstforum 10. december 2007  
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_14_Bilag_3.PDF
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0-2-65-07 

15. Henvendelse fra Gellerup Højskole om eventuel deltagelse i repræsentantska-
bet.

Den administrative styregruppe indstiller, 

at  Vækstforums medlemmer drøfter henvendelsen fra Gellerup Højskole. 

Beslutning 
Vækstforum besluttede at afslå anmodning om udpegning af et medlem til Gellerup Høj-
skoles repræsentantskab. 

Bilag: 
Vækstforum RM, Invitation repræsentantskab Gellerup Højskole  
Vedtægter Gellerup Højskole  
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_15_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_15_Bilag_2.PDF
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1-01-76-17-07 

16. Meddelelser

Sagsfremstilling: 
Ansøgninger til puljen vedrørende Oplevelsesøkonomi, anden ansøgningsrunde 
med ansøgningsfrist 17. september 2007  
Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
   
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på  23 mio. kr. i 
2007 til  formålsbestemte puljer. Det forventes, at projekter, som opnår tilskud fra Re-
gionsrådets midler, også kan opnå tilskud fra Mål 2 programmet  på  ca. 14 mio. kr. De 
37 mio. kr. til formålsbestemte puljer er fordelt med 25 mio. kr. til regionale oplevelses-
projekter og 12 mio. kr. til pulje til sikring af arbejdsstyrken.  Det forventes, at der i 
2008 også afsættes et beløb  på 25 mio. kr. til regionale oplevelsesprojekter. 
   
Puljen for regionale oplevelsesprojekter var udbudt  med en første ansøgningsrunde 1. 
august 2007 for at tilgodese ønsket om igangsætning af projekter hurtigst muligt  under 
forventning om, at der fandtes  færdige projektforslag, som afventede udbudsrunden.  
Anden ansøgningsrunde var 17. september 2007. Til denne ansøgningsrunde indkom 55 
projektidéer. 
   
Ekspertpanelet - nedsat af Vækstforum - består af følgende 

• Jens Hausted. Midtjysk Turisme  
• Erik Hofmeister, Aqua og Ferskvandscentret (attraktion/oplevelsescenter) 
• Sophie Esman Andersen, Aarhus Universitet 
• Henning Nørbæk, Horsens Kommune 
• Erik Sejersen, Region Midtjylland 

Ekspertpanelet har gennemgået de indkomne projektidéer og projektforslag i forhold til 
de generelle kriterier for formålsbestemte puljer og de opstillede kriterier for regionale 
oplevelsesprojekter.  

• Skal være af regional betydning og være samarbejdsprojekter med virksomheds-
deltagelse  

• Skal skabe regional udvikling i form af øget beskæftigelse, indtjening og forbed-
rede levevilkår i regionen  

• Udnytter eksisterende oplevelser eller attraktioner som afsæt for udvikling af nye 
oplevelsesprodukter eller services eller udnytte synergien fra eksisterende ople-
velser og attraktioner  

• Satser på udnyttelse af de potentialer for oplevelser der findes i regionens er-
hvervsmæssige styrkepositioner og klynger  

• Udnytter nye forretningsmuligheder  
• Skal medvirke til at skabe synlighed for Region Midtjylland 
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Følgende kriterier vil også blive lagt til grund for stillingtagen til regionens medfinansie-
ring af projekter. Projekterne: 

• Skal styrke nye samarbejder om tiltrækning af events og større begivenheder, og 
samarbejde om tiltrækning af permanente oplevelser til Region Midtjylland  

• Understøtter udvikling og anvendelse af  it og digitale medier i oplevelsesøkono-
mien  

• Omsætter positive internationale erfaringer til ny udvikling i Region Midtjylland fx 
gennem deltagelse i internationale projekter  

• Udnytter fælles oplevelsesøkonomisk potentiale i to eller flere regioner (fælles-
samarbejde)  

• Udnytter samspil mellem kreative kompetencer og erhverv  
• Udnytter landdistrikternes mulighed for udvikling af nye oplevelsesprodukter og 

services  
• Udvikle nye turisme- og oplevelsesprodukter under overskriften ”den sunde regi-

on” 

Ekspertpanelet finder, at følgende  10 projektideer kan bearbejdes til egentlige projekt-
ansøgninger og  prækvalificerer følgende: 

• TEKO Herning - TEKO Playground  
• Ringkøbing Skjern Kommune - Oplevelsesøkonomi i Nationalparker - fra teori til 

praksis  
• Ringkøbing-Skjern Museum - Til højbords i Vikingehallen - levendegørelse af vi-

kingetidens måltider og festtraditioner  
• Danmarks Pengemuseum, et samlingspunkt for uddannelse, kultur og erhverv  
• Tiden er afgørende - Den teknologiske rejse 1847-1900  
• Nye veje til vækst - oplevelsesbaserede forretningskoncepter  
• Pulje til støtte til tiltrækning af større sportsbegivenheder til Region Midtjylland  
• 100 nye "sunde" oplevelsestilbud  
• Hærvejen - et moderne oplevelsesrum med historiske rammer  
• A Dane Dit It (ADDI) - Benedicte Wrensted 

Ansøgere med prækvalificerede projekter foreslåes, at de udarbejder egentlige ansøg-
ninger til puljen for oplevelsesøkonomi. Ekpertpanelet er  til flere af projektideerne kom-
met med forslag til en kvalificering af projekterne og til, at elementer fra andre projekter 
- f.eks formidling via IT - inddrages i projektets udarbejdelse. Region Midtjyllands afde-
ling for Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter kontakter de enkelte ansøgere med tilbud 
om at indgå i en dialog for kvalificering af projektansøgningen. 
   
De enkelte ansøgninger  - med udgangspunkt i prækvalifikationen - vil løbende blive 
forelagt Vækstforum til behandling. 
   
Én  projektidé  indeholder elementer  af et internationalt oplevelsesfyrtårn og fanbefales 
af  arbejde videre med projektet i den sammenhæng. 
 
Endelig er der  44 projektideer, som ekspertpanelet ikke finder lever op til kriterierne. 
Der er her tale om  enkeltstående kulturevents/-udstillinger, lokale projekter uden særlig 
regional betydning eller  ansøgere, som ikke er støtteberettigede (privatpersoner). 
   
Bilag:
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Oversigt over de indkomne ansøgninger til oplevelsesøkonomipuljen . 

Beslutning: 
Til efterretning. 
   
   

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_16_Bilag_1.PDF
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1-01-76-17-07 

17. Eventuelt

Intet. 
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Tillægsdagsorden 
 

1-30-76-39-07 

1. Ansøgning om økonomisk støtte til Maabjerg BioEnergy

Resumé 
Et projekt vedrørende etablering af verdens største biogasanlæg i Maabjerg er sat i bero, 
på grund af manglende afklaring omkring de økonomiske rammer jf. de endnu ikke af-
sluttede forhandlinger om en ny energiplan i Folketinget. Der ansøges om 1. mio. kr. til i 
den mellemliggende periode at forsætte myndighedsarbejdet. Ansøgningen er ikke sags-
behandlet. 

Beslutning 
Vækstforum indstiller, at der bevilges 1 mio. kr. under den forudsætning, at der skabes 
en konstruktion, der er lovlig og hvorunder der kan sikres, at der er overensstemmelse 
med Vækstforums strategi og megasatsningen for energi og miljø. 
 
Formandskabet bemyndiges til at afgive endelig indstilling. 
 
Borgmester Martin Merrild forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag: 
Ansøgning om økonomisk støtte til Maabjerg BioEnergy  
Maabjerg Bioenergi - bilag til ansøgning  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_18_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/December%202007/Punkt_18_Bilag_2.PDF
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