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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 29. januar 2008 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes. 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 

Bilag: 
Referat fra Vækstforums møde den 29. januar 2008 – kort version 
 
 
 
1-33-76-23-07 

2. It som innovativ drivkraft - godkendelse af ansøgning og indstilling om 
bevilling 

Resumé 

På sit møde den 29. oktober 2007 besluttede Vækstforum at igangsætte projektet ”It 
som innovativ drivkraft” i perioden 2008-2012. Regionsrådet har reserveret en økono-
misk ramme på 39,5 mio. kr. til gennemførelsen af projektet, og der er reserveret 5 mio. 
kr. af EU's mål 2 program. Hertil kommer medfinansiering fra kommuner og virksomhe-
der på 42 mio. kr. således at projektets totale budget er på 86,5 mio. kr. Vækstforum 
har nu modtaget en ansøgning om operatørrolle på projektet, og det foreslås, at der for 
perioden 2008-2010 bevilges 17,7 mio. kr. af Regionsrådets erhvervsudviklingsmidler og 
5 mio. kr. fra EU's mål 2 program til gennemførelse af projektet. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum imødekommer ansøgning fra konsortiet om at blive operatør for 
projekt "It som innovativ drivkraft", idet konsortiet søger at tilknytte yderligere 
to parter, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 17,7 mio. kr. af Regio-
nens erhvervsudviklingsmidler for perioden 2008-2010 til gennemførelse af akti-
viteterne i projekt "it som innovativ drivkraft" af den oprindelige reservation på 
kr. 39,5 mio. 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der for perioden 2008-
2010 bevilges 5 mio. kr.  fra EU’s Regionalfond mål 2, til gennemførelse af akti-
viteterne i "It som innovativ drivkraft", 

at Vækstforum evaluerer projektet inden udgangen af 2010 med henblik på en 
vurdering af projektets videreførelse og indstilling til Regionsrådet om udmønt-
ning af den resterende reservation, 

at Vækstforum nedsætter en faglig ekspertgruppe, der skal følge projektets frem-
drift og indstille ansøgninger til Vækstforum vedrørende udmøntning af innova-
tionspuljen, som Regionsrådet har reserveret 10,5 kr. til. Innovationspuljen er 
på i alt 21 mio. kr. incl. ekstern medfinansiering. 
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Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag: 
Konsortieaftale  
Konsortiebudget 
  
  
 
 
1-30-232-06-V 

3. De lovgivningsmæssige rammer for Vækstforums og Region Midtjyllands 
erhvervsfremmeindsats 

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde de 29. januar 2008, at der 
skulle udarbejdes et notat, som beskriver de lovgivningsmæssige rammer for Vækstfo-
rums og Region Midtjyllands erhvervsfremmeindsats. 

Administrationen indstiller, 

at notatet tages til orientering. 

Beslutning 
Vedtaget som indstillet. 
 
Bilag: 
Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional erhvervsfremmme (1)  
  
 
 
1-30-76-39-07 

4. Projekter fra Råd for Energi- og Miljøteknologi i Region Midtjylland. 

Resumé 

I forbindelse med opstarten af megasatsningen på energi og miljø-området blev der åb-
net for indkaldelse af projektideer. Projektideerne vurderes løbende af Vækstforum Midt-
jyllands Råd for Energi- og Miljøteknologi. Hvis rådet vurderer, at et projekt understøtter 
megasatsningen og har en tilstrækkelig kvalitet, indledes der dialog med projektparterne 
om udvikling af en egentlig ansøgning, som kan forelægges Vækstforum. 
  
Rådet har på sit møde den 25. januar 2008 behandlet 21 projektideer. Heraf har rådet 
udvalgt fem projekter, som det anbefales Vækstforum at igangsætte: 
  
1. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem 
2. Naturvidenskabernes hus 
3. Energioptimeret svømmebad 
4. Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer 
5. Produktion af energi ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer 
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I projekterne får en række regionale og danske virksomheder mulighed for at videreud-
vikle og demonstrere deres produkter i stor skala og i en synlig sammenhæng. Projek-
terne har strategisk betydning i forhold til at øge produktion af vedvarende energi, for-
bedre udnyttelsen af el fra vindkraft og høste en række afledte miljøeffekter. Projektet 
vedr. Naturvidenskabernes Hus har endvidere til formål at øge interessen for naturviden-
skab og forbedre rekrutteringen til uddannelsessystemet. 
  
I første omgang igangsættes projekternes fase 1, hvor formålet blandt andet er at af-
dække erhvervspotentialerne, udvikle forretningsidéerne og inddrage relevante aktører. 
Aktiviteterne har et samlet udviklingsbudget på 4.747.900 kr. 

Administrativ styregruppe indstiller,  

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 2.702.300 
kr. til igangsætning af fem konkrete projekter under megasatsningen på energi 
og miljø-området. 

Beslutning 
Indstilling tiltrådt. 
 
Bilag 
Oversigt over projektidéer behandlet på rådsmødet 25.01.08 
Ansøgning vedr. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisytem 
Ansøgning vedr. Naturvidenskabernes Hus 
Ansøgning vedr. Energioptimeret svømmebad 
Ansøgning vedr. biogasproduktion baseret på biomasse fra engområder 
Ansøgning vedr. Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme 
arealer 
  
 
 
 
1-30-76-39-07 

5. Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy A/S om økonomisk tilskud 

Resumé 

Maabjerg Bioenergy A/S søger om et økonomisk tilskud på 1 mio. kr. til fortsættelse af 
det igangværende arbejde med at udarbejde materiale til brug for myndighedernes be-
handling af ansøgning om etablering af et biogasanlæg ved Holstebro. 
  
Der henvises i ansøgningen til Vækstforums megasatsning på energi og miljø, hvor et 
indsatsområde er teknologisk udvikling inden for udnyttelse af biomasse til energi. 
Den samlede investering er beregnet til 406 mio. kr., hvoraf der indtil nu er afholdt ca. 
15 mio. kr. til forberedende arbejde. 
  
Maabjerg Bioenergy anfører, at realisering af projektet er afhængig af afregningsprisen 
for el produceret på basis af biogas. Maabjerg Bioenergy oplyser, at afregningsprisen 
skal op på min. ca. 74,5 øre pr. kWh (pristalsreguleret) - alternativt vil projektet ikke 



 

 

Vækstforum 25. marts 2008 
 

6 

blive realiseret. Ved den i februar 2008 indgåede energiaftale i Folketinget er der netop 
fastsat en afregningspris på 74,5 øre, som dog ikke fuldt ud pristalsreguleres. 
  
Projektet lever op til Vækstforums mål i megasatsningen på energi og miljø, men er-
hvervsfremmeloven begrænser imidlertid Regionsrådets muligheder, således at der ikke 
lovligt kan bevilges økonomisk støtte til den konkrete ansøgning. 

Administrativ styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at den konkrete ansøgning fra Maabjerg 
Bioenergy A/S om økonomisk støtte ikke imødekommes. 

Beslutning 
Vækstforum finder projektet særdeles interessant og perspektivrigt i relation til mega-
satsningen inden for energi og miljø. Administrationen kontakter Maabjerg Bioenergi 
med henblik på , at Maabjerg Bioenergi  udarbejder en ny ansøgning med aktiviteter, 
som kan støttes under erhvervsfremmeloven, til forelæggelse for Vækstforum efter drøf-
telse i Rådet for energi og miljøteknologi. 
Martin Merrild forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag: 
Ansøgning fra Maabjerg Bioenergy 
Ansøgning - supplerende oplysninger  
Notat om Region Midtjyllands muligheder for at yde støtte til Maabjerg Bioenergy. 
  
  
 
 
1-26-82-07 

6. Formålsbestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter - projektansøgninger, 
februar 2008 

Resumé 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes midler til en for-
målsbestemt pulje for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med 2 prækvalifikationsrunder 
i 2007, hvor der samlet er indkommet 97 projektideer. Det nedsatte ekspertpanel har 
prækvalificeret 20 projektideer på baggrund af disse. Vækstforum har tidligere behandlet 
10 ansøgninger. 
  
Der er efter dialog og tilretning udarbejdet egentlige ansøgninger, hvoraf der til Vækstfo-
rums møde den 25. marts 2008 er indkommet 2 ansøgninger. Der er stadig 6 projekter, 
som er under udvikling. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands midler til 
erhvervsudvikling bevilges 2.413.000 kr. i 2008 og 1.642.000 kr. i 2009, i alt 
4.055.000 kr., som fordeles på følgende måde: 
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� 2.410.000 kr. i alt til Midtjysk Turisme's projekt "Ny IT i turismen" 
(1.793.000 kr. i 2008 og 617.000 kr. i 2009) 

� 1.645.000 kr. i alt til Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland til pro-
jektet "Tiden er afgørende - den teknologiske Rejse fra 1847 – 1900” 
(620.000 kr. i 2008 og 1.025.000 kr. i 2009) 

Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 

Bilag: 
Notat med detaljeret gennemgang af projekterne  
"Ny IT i turismen - digitalisering af turismeinformation og formidling af regionens gæ-
ster"  
"Tiden er afgørende - den teknologiske Rejse fra 1847 - 1900"  
Økonomisk overblik over puljen til regionale oplevelsesprojekter  
  
  
 
  
1-15-0-76-12-07 

7. Forslag til emner for formålsbestemte puljer under erhvervsudviklingsstrategi-
en - 2008 

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 15. december 2006, at 
80% af de samlede midler til erhvervsudvikling skal understøtte projekter, som udsprin-
ger af Vækstforums handlingsplan og 20% af midlerne skal reserveres til formålsbestem-
te puljer.  Puljerne skal, inden for rammerne af erhvervsudviklingsstrategi og handling-
plan, give mulighed for at rette fokus på særlige indsatsområder, som Vækstforum finder 
relevante og giver mulighed for at fremme f.eks. demonstrationsprojekter. 
  
De to første puljer har været: Oplevelsesøkonomi  og Udvidelse af arbejdsstyrken. 
  
Det foreslås, at oplevelsesøkonomipuljen fortsættes i 2008. 
  
På baggrund af bl.a. Danmarks Vækstråds høringssvar i forbindelse med Vækstforums 
Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010, udtrykte Vækstforum ønske om at arbejde med 
følgende temaer: Internationalisering  og Offentligt-privat samspil. 

Administrationen indstiller, 

at sekretariatet udarbejder forslag til etablering af og processen for de kommende 
formålsbestemte puljer med temaerne 

� oplevelsesøkonomi - herunder en pulje for støtte til at tiltrække store interna-
tionale sportsbegivenheder, samt mulighed for at afslutte projekteridéer, som 
er iværksat i den første pulje for oplevelsesøkonomi  

� innovativt offentlig-privat samarbejde og  
� internationalisering  
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Beslutning 
Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at temaerne for puljerne skal have et er-
hvervsfremmende formål og at den overordnede økonomi skal inddrages i forhold til an-
tallet af puljer og deres størrelse. 
 
 
 
 
  
1-01-76-2-08 

8. Opfølgning på rundbordssamtale mellem Rådet for Teknologi og Innovation og 
formandskaberne for de regionale vækstfora og regionsråd 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum tager opfølgningen til efterretning. 

Beslutning 
Indstillingen vedtaget. 
  
Bilag: 
Opfølgning på rundbordssamtale mellem RTI og formandskaberne for de regionale 
vækstfora og regionsråd 
  
 
 
 
 
1-33-76-117-07 

9. Ansøgning fra ID-Forum om støtte til erhvervsrettet designfremme i 2008. 

Resumé 

Center for Innovation og Design i Horsens, ID-Forum, ansøger om en bevilling på 
400.000 kr. i 2008 til udvikling af et fyrtårnsprojekt inden for erhvervsrettet design-
fremme. ID-Forum en non-profit netværksorganisation, der gennem partnerskaber og 
netværk arbejder på at fremme design i produkter og services hos SMV'ere i Region 
Midtjylland. Regionsrådet bevilgede 400.000 kr. i 2007 til ID-forum. Ansøgningen omfat-
ter regional støtte til netværkskabelse mellem designfirmaer og virksomheder, formid-
ling, afholdelse af seminarer og workshops. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til er-
hvervsfremme bevilges 400.000 kr. til ID-Forum i 2008 

  

at bevillingen gives med forventning til, at den regionale designfremme fremover 
bliver integreret i de nye statslige innovationsnetværk, som Forsknings- og In-
novationsstyrelsen forventes at udbyde med virkning fra 2009  
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Beslutning 
Indstillingen tiltrådt. 
 
Bilag: 
Ansøgning fra ID-Forum.  
  
 
 
 
1-30-76-2-07 

10. Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum drøfter mulige temaer, som kan indgå i en kommende partner-
skabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen. 

Beslutning 
Indstillingen vedtaget.  
 
Vækstforum drøftede følgende mulige emner til en ny partnerskabsaftale: 

� Internationalisering 
� Erhvervsuddannelsesområdet – forholdet mellem udbud og efterspørgsel af ud-

dannelser 
� Landdistriktsudvikling 
� Klimatopmødet 2009 
� Konkretisering af den eksisterende aftales indhold 

 
Bilag: 
Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen 14.juni 
2007 
  
 
 
 
 
1-10-76-3-08 

11. Ændring af forretningsorden for Vækstforum for Region Midtjylland  

Resumé 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 29. januar 2008 som led i 
evalueringen af arbejdet i 2007, at det kunne være formålstjenligt, at sekretariatet gen-
nemskrev forretningsordenen for Vækstforum med henblik på redaktionelle bemærknin-
ger og indarbejdes således at formanskabet bemyndiges til at træffe afgørelse i hastende 
sager. 

Administrativ stryegruppe indstiller, 

at  forslag til forretningsorden godkendes. 
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Beslutning 
Indstillingen vedtaget.  
 
Bilag: 
Forretningsorden for vækstforum (25032008) 
  
 
 
 
 
1-33-76-3-08 

12. Økonomi- og Erhvervsministeriets konkurrenceudsatte pulje 2008  

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum tager sagen til orientering. 

Beslutning 
Indstillingen vedtaget.  
 
Bilag: 
Danmarks Vækstråd - Den konkurrenceudsatte pulje 2008 
Notat fra Danmarks Vækstråd – Den konkurrenceudsatte pulje 2008 
Udkast til indstilling fra Danmarks Vækstråd til Økonomi- og Erhvervsministeren 
  
  
  
 
 
 
1-30-76-39-07 

13. Bemærkninger fra Rådet for Energi- og Miljøteknologi i Region Midtjylland til 
rapport om erhvervspotentialet for brint og brændselsceller 

Beslutning 
 Indstillingen vedtaget. 
  
 
 
 
1-01-11-06-V 

14. Danmarks Vækstråd - orientering 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning 
 Indstillingen vedtaget. 
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Bilag: 
Referat fra 7. møde i Danmarks Vækstråd den 11.-12. december 2007 
Materiale til møde i Danmarks Vækstråd den 11. marts 2008 
  
 
 
 
 
1-01-76-30-07 

15. Eventuelt 

 
Formanden for Vækstforum meddelte, at der planlægges et møde mellem folketingsmed-
lemmer valgt i Region Midtjylland, Forretningsudvalget og Vækstforum den 1. september 
2008, fra kl. 13.00-15.00 
 
Der planlægges ligeledes en studietur for Vækstforum til East of England den 11. og 12. 
september 2008. 
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