
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Status vedrørende projekterne 
 

• ID-Forum 
• IT Profil 
• Get Global 

  
 
 
 
 
 
Status: Foreningen ID-Forum 
 
Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland for 2007 bevilget 400.000 
kr. til foreningen ID-Forum – Center for Innovation og Design i Horsens. Foreningen støttes 
også af Horsens kommune og var tidligere også støttet økonomisk af Vejle Amt. ID Forum 
formidler kontakter mellem designforskere, designere og produktionsvirksomheder og vejleder 
i optimal brug af industrielt design og innovationsteknikker. 
 
I de første fire måneder af 2007 har ID–Forum koncentreret sig om formidling af viden om nye 
teknologier og innovative materialer/kompositter til midtjyske virksomheder. Blandt de 
vigtigste aktiviteter kan nævnes, at der har været gennemført en to-dags udstilling med en 
række dialogmøder om de nye teknologiers anvendelsesmuligheder generelt og i særdeleshed i 
landbrugssektoren. Der har været afholdt en såkaldt ”materialedag”, som bød på 
internationale oplægsholdere og en stor udstilling af innovative materialer og kompositter, som 
fortsat vises. ID- Forum har også indledt et samarbejde med den franske 
materialeforskningsenhed Innovatheque, hvilket giver mulighed for at tilbyde danske 
virksomheder adgang til Europas største online materialedatabase samt til en række 
udstillinger. 
 
ID-Forum har endvidere lagt megen energi i at samle ”informationspakker” om 
designanvendelse, brug af innovative materialer og etablering af innovationskultur i 
virksomheder. Disse ”pakker” vil blive benyttet i forbindelse med en serie (ca.130) 
virksomhedsbesøg i resten af året, som bl.a. har til formål at sikre virksomhederne bedst 
mulig overblik over designmarkedet og vejlede dem i optimeringen af deres 
produktionsprocesser.     
 
 
Status: IT Profil 
 
Dette projekt blev påbegyndt i foråret 2006 i Århus Amt af erhvervsservicecentret 
Virksomhedsstart og Vækst. Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum Midtjylland 
bevilget 350.000 kr. til afslutning af projektet i 2007. Projektet sigter især på at hjælpe 
virksomhederne til at effektivisere deres anvendelse af IT 
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Der er lavet en håndbog ”IT i virksomheden” samt udviklet en hjemmeside med vejledning om 
anvendelse af IT i virksomheden, og begge redskaber har været benyttet af virksomhederne i 
overordentlig stor udstrækning. 180 virksomheder og iværksættere har modtaget personlig 
vejledning vedr. anvendelse af IT i deres virksomhed. 48 har deltaget i kursusaktiviteter og 
over 300 har deltaget i events og brancheorienterede arrangementer. 
 
Projektets mål er i stor udstrækning blevet opfyldt, og projektet forventes afsluttet i efteråret. 
 
 
Status: Get Global 
 
Dette projekt blev påbegyndt i foråret 2006 i Århus Amt af erhvervsservicecentret 
VirksomhedsStart og Vækst.  Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum 
Midtjylland bevilget 135.000 kr. til afslutning af projektet i første halvår 2007. 
 
Projektet afsluttes med en konference for virksomheder om globaliseringens muligheder den 7. 
maj med overskriften ”Hvordan forbedrer du din konkurrenceevne i forhold til 
globaliseringen?”. Denne konference afholdes af Væksthuset i samarbejde med Danmarks 
Eksportråd. På konferencen vil der bl.a. blive præsenteret en ny web-baseret portal, som 
rummer tjeklister indenfor otte af globaliseringens emneområder, og som giver 
virksomhederne mulighed for at arbejde interaktivt med en international forretningsplan. 
Udover forberedelse af konferencen og arbejdet med de internetbaserede værktøjer har der i 
2007 været ydet vejledning til virksomheder og iværksættere i global forretningsudvikling. 
 
Efter konferencen den 7. maj vil der blive udarbejdet en afsluttende rapport vedr. det samlede 
projekt. 
 
Det bemærkes, at projektets kompetenceudviklingsdel (bortset fra konferencen), dels i forhold 
til virksomhedskonsulenter og dels i forhold til virksomhederne blev afsluttet i 2006.     
 


