
Vestdansk Investeringsfremme. 
 
Initiativets titel og 
projektdeltagere 

Vestdansk Investeringsfremme 
Projektejere: Region Midtjylland i samarbejde med Region 
Nordjylland og Region Syddanmark samt Danmarks 
Eksportråd/Invest in Denmark 

Resume Vestdansk Investeringsfremme består af 7 projektledere placeret 
i vestdanske udviklingsmiljøer. Invest in Denmark har som 
modydelse opgraderet den internationale salgsstyrke på de tre 
hovedmarkeder (Europa, Asien og Nordamerika) samt ansat en 
netværkskoordinator i København som bindeled. 
 
Der fokuseres på informations- og kommunikationsteknologi 
(IKT), Life Sciences (Biotek/Medikotek) samt vedvarende 
energi, hvor Vestdanmark har særlige styrkepositioner og 
projektlederne er placeret i videns- og udviklingsmiljøer i 
Ålborg, Århus, Herning og Odense. 
 
Projektet er igangsat 1. marts 2006 som en samarbejdsaftale 
mellem 7 vestdanske amter og Eksportrådet/Invest in Denmark 

Baggrund og indhold Baggrunden for projektet er at rette op på det skæve 
investeringsmønster i Danmark. 80% af alle investeringer i 
Danmark falder i hovedstadsområdet, og en arbejdsgruppe 
under det jysk-fynske samarbejde påviste gennem 
klyngeundersøgelser og benchmark analyser, at der er 
kompetencer i det vestdanske område, som har potentiale til at 
tiltrække flere udenlandske investeringer til Vestdanmark. 
 
 
Projektet bidrager således også til støtte af det nationale mål om 
intensiveret markedsføring af Danmark som investeringsland. 

Formål Formålet er at tiltrække flere internationale investeringer og 
virksomheder og at skabe/bevare flest mulige vidensbaserede 
arbejdspladser i Vestdanmark 

Mål Målet er samtidig at styrke innovation og konkurrenceevne i 
vestdanske virksomheder gennem samarbejde med 
internationale virksomheder og investorer 

Relation til kriterier i 
erhvervsfremmeloven 

Projektet skal medvirke til at: 
- øge virksomheders innovationskompetence, især 

vedrørende nye metoder til afdækning af 
innovationspotentiale i eksisterende og nye klynger samt 
samspil, netværk og partnerskaber mellem virksomheder 
og videns- og uddannelsesinstitutioner på 
styrkepositioner og nye vækstområder 

- bidrage til opbygning af internationalt orienterede 
vækstklynger og væksterhverv 

Overvågning af projektets 
fremdrift 

Succesmålet for projektets fremdrift er måling af 
skabte/fastholdte arbejdspladser i Vestdanmark. Målingen 



foretages af ekstern, uafhængig evaluator gennem Invest in 
Denmark. 
 
Der er nedsat en styregruppe med de 3 vestdanske 
regionsrådsformænd samt 2 repræsentanter for Danmarks 
Eksportråd/Invest in Denmark og 2 repræsentanter for de 
vestdanske udviklingsmiljøer 

Målgruppe Udenlandske virksomheder og investorer, som vil investere i 
Danmark samt virksomheder, klynger og udviklingsmiljøer i 
Vestdanmark 

Organisering Vestdansk Investeringsfremme organiseres som en forening 
med deltagelse af de 3 vestdanske regioner med mulighed for 
deltagelse af kommuner og evt. andre organisationer. Udkast til 
vedtægter findes i særskilt bilag. 

Tidsplan Restmidler fra 2006 er overført til 2007 og kontrakter 
midlertidigt forlænget til 30. april – Foreningen Vestdansk 
Investeringsfremme etableres pr. 1. maj 2007. 

Effekt Målet for 2006 har været etablering/fastholdelse af 75 
arbejdspladser. Evalueringen i Invest in Denmark viser, at der er 
etableret/fastholdt 460 arbejdspladser i Vestdanmark af et 
samlet tal for hele Danmark på 991 arbejdspladser – svarende til 
46% af de skabte/fastholdte arbejdspladser. 
 
Målet for 2007 er etablering/fastholdelse af 150 arbejdspladser, 
i 2008 er målet 250 arbejdspladser og i 2009 350 arbejdspladser 

Budget Projektet har et samlet budget på 12 mio. kr. pr. år. 
De 3 vestdanske regioner finansierer 8 mio. kr. fordelt i forhold 
til indbyggertal således: Region Midtjylland 3,3 mio. kr. pr. år, 
Region Syddanmark 3,2 mio. kr. pr. år og Region Nordjylland 
1,5 mio. kr. pr. år. 
Danmarks Eksportråd finansierer 4 mio. kr. pr. år. 

Formidling Der formidles løbende resultater til medier og fagtidsskrifter i 
Danmark og internationalt med henblik på at synliggøre 
vestdanske kompetencer 

Evaluering Projektet evalueres med hensyn til skabte/fastholdte jobs af 
ekstern evaluator gennem Invest in Denmark. 

 


