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1-01-76-30-07 
1. Referat af Vækstforums møde den 24. november 2008 
 

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag: 
Referat af Vækstforums møde den 24. november 2008  
  
  
 
1-33-76-23-19-08 

2. Vækstforums Handlingsplan 2009 
Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 24. november 2008 Handlingsplan for 2009, 
som er blevet til på baggrund af det statuspapir for Handlingsplan 2007-2008, der er 
blevet udarbejdet af sekretariatet. Statuspapiret har været drøftet på workshops for alle 
aktører og dannede også baggrund for Vækstforums Midtvejskonference den 6. oktober 
2008. 
  
Vækstforum besluttede ved samme lejlighed at foretage en tværgående økonomisk prio-
ritering af Handlingsplan 2009 på sit møde den 26. januar 2009 og udsatte ved samme 
lejlighed den økonimiske prioritering af de fremlagte handlingsplaner for henholdsvis 
Megasatsningen Energi og miljø og Megasatsningen Fødevarer til Vækstforums møde den 
26. januar 2009. 
 
Indstilling: 
  
Den administrative styregruppe drøftede sekretariatets forslag og indstiller på den bag-
grund følgende: 
  
at  der overføres 37 mio. kr af de regionale midler fra 2009 til 2010, 
  
at  projekter, som ligger inden for Vækstforums strategi og Handlingsplan 2009 og 

som lever op til ovenstående principper, indstilles til Regionsrådet, dvs.: 
  

at der til Megasatsningen Energi og miljø reserveres 48 mio. kr. af Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler (6 mio. i 2009, 13 mio. kr. i 2010, 13 mio. kr. i 
2011 og 16 mio. kr. i 2012) og 21 mio. kr. af EUs Mål 2-midler, Regionalfonden 
(7 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr. i 2012), 
  
at der til Megasatsningen Fødevarer reserveres 31,24 mio. kr. af Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler (5,41 mio. i 2009, 12,64 mio. kr. i 2010 og 13,19 
mio. kr. i 2011) og 41,79 mio. kr. af EU's Mål 2-midler, Regionalfonden (6,14 
mio. kr. i 2009, 17,15 mio. kr. i 2010 og 18,5 mio. kr. i 2012), 
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at Vækstforum prioriterer indstillingen af de efterfølgende sager vedr. Internatio-
nale oplevelsesfyrtårne - punkt 3, Accelerator - punkt 4, ansøgningen om pro-
jektmidler til Midtjysk Turisme - punkt 8, ansøgningen om medfinansiering til In-
terreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet "VER-DI - vern og verdiskaping" - punkt 
9 og indarbejder dem i den  tværgående økonomiske prioritering for Handlings-
plan 2009. 

  
Det indstilles endvidere  
at  Vækstforums sekretariat foretager en kritisk gennemgang af alle reservationer ud 

fra ovenstående principper. 
  
Endelig indstilles 
at  sagen forelægges Vækstforum den 24. marts 2009 med henblik på en endelig 

prioritering af størrelsen af det ønskede råderum i 2009 og de følgende år. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, idet der ikke som indstillet overføres 37 mio. kr. af de regio-
nale midler fra 2009 til 2010. 
 
Bilag: 
Handlingsplan 2009 
Bilag 1 
 
  
 
1-33-76-95-07 

3. Ansøgninger om støtte til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne 
Resumé 
I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfi-
nansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt, med det formål at undersøge og 
kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne har afrap-
porteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Seks konsortier har endvidere søgt støtte 
til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum reserverer 7,5 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til projek-
tet ”Fængslet” og 

at ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 7,5 mio. kr. til projek-
tet ”Fængslet” fra den Europæiske Regionalfond under forudsætning af, at an-
søger i det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger (her-
under arbejder mere visionært med oplevelsesdelen) og under forudsætning af, 
at den erhvervsdrivende fond har en karakter, der gør det muligt at støtte pro-
jektet. 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. af de regio-

nale erhvervsudviklingsmidler til at fremme og videreføre MMEx i et andet regi 
end Internationale oplevelsesfyrtårne 

at ansøger undersøger mulighederne for at indarbejde MMEx i initiativet Film og 
nye Medier, ligesom mulighederne for national medfinansiering (f.eks. via puljen 
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til oplevelseszoner) bør undersøges. 
  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Hedens Colosseum” under forudsætning af, at ansøger i 
det videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder at 
der arbejdes videre med at give oplevelsescentret reelt, unikt og nyskabende 
oplevelsesindhold og at der ikke søges støtte til noget, der vil virke konkurren-
ceforvridende i forhold til andre potentielle multiarenaer i regionen på kort eller 
længere sigt. 

at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Planet Randers” under forudsætning af, at ansøger i det 
videre arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger, herunder at pro-
jektets finansiering sandsynliggøres og placeres inden for en etapeopdeling. 

at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,875 mio. kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler til projektet ”Havets Hus” under forudsætning af 
en senere tilsvarende medfinansiering fra EU’s Regionalfond, samt under forud-
sætning af at ansøger kan demonstrere 3,25 mio. kr. i medfinansiering af udvik-
lingsprocessen, og 

at Vækstforum reserverer 4,875 mio. kr. fra den Europæiske Regionalfond til pro-
jektet ”Havets Hus” og 

at ansøger udarbejder en ansøgning om medfinansiering på 4,875 mio. kr. til pro-
jektet ”Havets Hus” fra den Europæiske Regionalfond. 

  
at Vækstforum på Vækstforums møde den 27. oktober 2009 vil behandle en even-

tuel ny ansøgning fra ”Element.Z” under forudsætning af, at ansøger i det videre 
arbejde tager højde for ekspertpanelets bemærkninger. 

at Vækstforum overvejer at indstille til Regionsrådet, at der bevilges et mindre 
beløb af de regionale erhvervsudviklingsmidler til ansøgers arbejde hermed, idet 
konditionerne herfor skal aftales nærmere. 

Beslutning 
Vækstforum besluttede 
 
at indstille projekt ”Fængslet” til en foreløbig reservation på 7,5 mio. kr. fra EU’s Mål 2, 
Regionalfonden under forudsætning af, at ansøger udarbejder en ny ansøgning, hvor der 
tages højde for ekspertpanelets bemærkninger. 
 
at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervs-
udvikling til hvert af projekterne Hedens Colosseum, Planet Randers og Element.Z til 
videre bearbejdning af projekterne, herunder vurdering af ekspertpanelets bemærknin-
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ger. Vækstforum vurderede, at der her var tale om projekter med et internationalt po-
tentiale. 
 
at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 250.000 kr. af de regionale midler til videre-
førelse af projekt MMEx i andet regi. 
 
at indstille til Regionsrådet at der til Havets Hus bevilges op til 6,5 mio. kr. at de regio-
nale midler til erhvervsudvikling  fra den formålsbetemte pulje til oplevelsesprojekter - 
under forudsætning af en senere tilsvarende og evt. højere medfinansiering fra EU’s Mål 
2, Regionalfonden, samt  under forudsætning af at ansøger kan demonstrere mindst 
25% medfinansiering af udviklingsprocessen. 
 
Vækstforum fandt, at der var tale om et godt projekt, som ikke lever op til kravene, som 
gælder udviklingen af internationale fyrtårne, og projektet indstilles derfor til midler fra 
den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter. 
 
Administrationen har efterfølgende skønnet, at der til projektet kan opnås maksimal EU 
medfinansiering svarende til 9,8 mio. kr. fra EU’s Mål 2, Regionalfonden. Den regionale 
medfinansiering vil således udgøre 3,238 mio. kr. Alt under forudsætning af, at der op-
nås en yderligere medfinansiering på 6,57 mio. kr. 
 
Martin Merrild stemte imod den del af indstillingen, som vedrører ”Fængslet”. 
 
Johannes Steensgaard erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette 
punkt. 
 
Bilag: 
Ekspertpanelets vurdering af ansøgningerne 
Vækstforums beslutningsnotat af 5. maj 2008 om arbejdet med internationale oplevel-
sesfyrtårne i 2008  
Notat af 1. oktober 2008 til ansøgerne med uddybende vurderingskriterier 
  
Ansøgninger: 
"FÆNGSLET" 
"MMEx - Meaning Making Experiences" 
"Hedens Colosseum" 
"Planet Randers" 
"Havets Hus" 
"Element.Z" 
 
  
 
 
1-33-76-21-18-08 

4. Nyt VÆKSTmidt accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2011 
Resumé 
Væksthus Midtjylland søger om støtte til igangsætning af et nyt program, VÆKSTmidt 
accelerator 2009-2011, målrettet internationalt orienterede virksomheder, der skaber 
vækst og arbejdspladser i Midtjylland.  
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Initiativet ligger i forlængelse af globaliseringsaftalens mål for Danmark som førende 
vækst og iværksættersamfund i 2015, samt partnerskabsaftalens mål om et sammen-
hængende rådgivningssystem med adgang og kendskab til samt anvendelse af kapital.  
  
Målet med vækstpakken er, at flere virksomheder med internationalt vækstpotentiale 
udvikler klare markeds- og vækststrategier, opbygger internationale netværk og accele-
rerer international vækst og konkurrenceevne via bedre adgang til rådgivning og kapital.  
  
Ud af en økonomisk ramme på 109,5 mio. kr. ansøges om 14,3 mio. kr. fra regionale 
erhvervsudviklingsmidler og 28,8 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Vækstfon-
den og de deltagende virksomheder forudsættes at bidrage med hhv. 30 mio. kr. og 24 
mio. kr.  
 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum godkender projektet som et 3-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi, 

  
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4,1 mio. kr. i 2009, 5,1 

mio. kr. i 2010 og 5,1 mio. kr. i 2011 af Region Midtjyllands erhvervsudvik-
lingsmidler til medfinansiering af programaktiviteter, med en øvrig finansiering 
på 94,4 mio. kr. fordelt på Vækstfonden, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Den Eu-
ropæiske Regionalfond, EU KASK samt deltagende SMV, 

  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 28,8 mio. 

kr. af midlerne fra Den Europæiske Regionalfond til medfinansiering af program-
aktiviteter. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag: 
Vækstredegørelse, november 2008 - fremsendt i papirudgave 
Ansøgning VÆKSTmidt Accelerator 2009 - fremsendt i papirudgave 
  
 
 
1-30-76-39-07 

5. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af pil til 
energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende udnyttelse af pil til energiformål. Resultaterne foreligger nu, og Vækstforum an-
søges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. 
  
Formålet med projektet er at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse 
fra pil til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.  
  
Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af 
vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- 
og miljøområdet. 
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Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af pil til 
energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme arealer" bevilges et til-
skud fra megasatsning Energi og Miljø på 3.162.000kr. af de reserverede regio-
nale erhvervsudviklingsmidler  (827.000 kr. i 2009, 939.000 kr. i 2010, 939.000 
kr. i 2011 og 390.000 kr. i 2012).  

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag: 
Ansøgning, Anvendelse af pil til energiproduktion og naturbeskyttelse på miljøfølsomme 
arealer 
  
 
 
1-30-76-39-07 

6. Ansøgning - Projekt fra Råd for Energi- og Miljøteknologi - Anvendelse af 
biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 25. marts 2008 at igangsætte et forprojekt ved-
rørende udnyttelse af biomasse fra engarealer til energiformål. Resultaterne foreligger 
nu, og Vækstforum ansøges om støtte til igangsætning af hovedprojektet. 
  
Formålet med projektet er at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse 
fra engarealer til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktionen.  
  
Projektet vil bidrage til at styrke den regionale erhvervsudvikling, øge produktionen af 
vedvarende energi og til udvikling af kosteffektive virkemidler for kommunerne på natur- 
og miljøområdet. Projektet understøtter endvidere udvikling af forsøgsbiogasanlægget 
samt etablering af en ny økologisk forsøgsstation på Aarhus Universitets forskningscen-
ter i Foulum. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til projektet "Anvendelse af bio-
masse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning" bevilges et til-
skud fra megasatsning Energi og Miljø på 3.196.000kr. af de reserverede regio-
nale midler til erhvervsfremme (636.000 kr. i 2009, 1.152.000 kr. i 2010, 
962.000 kr. i 2011 og 446.000 i 2012). 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag: 
Ansøgning, Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk 
gødning 
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1-01-76-7-07 
7. Ansøgning - Etablering af Studentervæksthus Århus 

Resumé 
Aarhus Universitet har indsendt ansøgning om etablering af et studentervæksthus ved 
Aarhus Universitet. Ansøgningen er en del af realiseringen af Vækstforums initiativ "Mere 
iværksætteri i uddannelser". Studentervæksthuset er et tilbud til studerende, som har en 
idé, de ønsker at udvikle og gøre til et forretningskoncept. Studentervæksthuset skal 
bl.a. tilbyde personlig og faglig vejledning, mentoring samt adgang til kontor- og labora-
toriefaciliteter. Studentervæksthuset vil være et tilbud til alle studerende fra uddannel-
sesmiljøerne i Århus på bachelor- og kandidatniveau. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender Aarhus Universitet som operatør for etablering af "Stu-
dentervæksthus Aarhus" 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges i alt 3.250.000 kr. for 2009 og 2010 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges i alt 3.250.000 kr. for 2009 og 2010 

at Aarhus Universitet skal med indgåelse af samarbejdsaftaler sikre, at Studenter-
væksthustilbuddet er synligt hos de videregående uddannelsesinstitutioner i 
Århus-området 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt med følgende tilføjelse: 
 
Vækstforum drøftede, hvordan Studenterhuset med sin unikke placering og organisering 
kan bidrage til at involvere flere studerende med interesse for entrepreneurship. 
 
På den baggrund besluttede Vækstforum 
 
at indstille til Regionsrådet, at der indgås en resultatkontrakt med Studenterhuset for 2 
år og med en årlig bevilling på 300.000 kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling.  
 
Der udarbejdes en redegørelse vedr. studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjyl-
land. 
 

        

Bilag: 
Ansøgning til Vækstforum - Studentervæksthus  
Bilag til ansøgning  
  
 
 
1-33-7-06-V 

8. Ansøgning - Projektmidler til Midtjysk Turisme 2009 
Resumé 
Som led i udviklingen af den regionale turismeindsats afsættes der årligt en ramme for 
projektmidler til udførelse af konkrete og særlige turismeindsatser i henhold til Vækstfo-
rums handlingsplan. Bevillingen af projektmidler for 2009 tager afsæt i fire overordnede 
erhvervspolitiske indsatser: Kompetence, kvalitet, organisation og viden. 
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Sekretariatet indstiller, 

at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling bevilges 2,6 mio. kr. i 
2009 til Fonden Midtjysk Turisme til gennemførelse af konkrete projekter i over-
ensstemmelse med Vækstforums handlingsplan. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag: 
Ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland om projektmidler 
  
  
  
  
1-15-2-76-11-08 

9. Ansøgning om medfinansiering til Interreg IVA Kattegat-Skagerak-projektet 
"VER-DI- Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar 
økonomisk utvikling" 
Resumé 
Region Midtjylland har i samarbejde med de kommende danske nationalparker Mols 
Bjerge og Skjern Å samt tilsvarende partnere fra Norge og Sverige udarbejdet et udkast 
til ansøgning til Interreg IVA programmet for Kattegat-Skagerrak. Projektets formål er at 
udvikle nye aktiviteter og produkter i de kommende nationalparker i Danmark og her-
igennem skabe øget økonomisk udvikling. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio kr. af Region Midt-
jyllands erhvervsudviklingsmidler fordelt med 150.000 kr. i 2009, 350.000 kr. i 
2010 og 2011 og 150.000 kr. i 2012. 

  
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag: 
Udkast til kort projektbeskrivelse VER-DI 
  
 
 
 
1-15-0-76-12-07 

10. Ansøgninger - Den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter - 
opfølgning og afslutning 
Resumé 
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at der afsættes 25 mio. kr. til en 
formålsbestemt 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 projekter, hvoraf 17 ansøgninger efterfølgende er indstillet til tilskud 
af Vækstforum, og er bevilget tilskud af Regionsrådet. 

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 1



 

 

Vækstforum 26. januar 2009 
 

12 

  
Der er i forbindelse med en opfølgning og afslutning af puljen 3 projekter, som foreslås 
at indgå under en samlet ramme for de regionale oplevelsesprojekter. Det drejer sig om 
midler til udvikling af Kystcentret i Thyborøn, DIALOG09 i Århus og til fortsat udvikling af 
Netværk Limfjorden. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 
• 500.000 kr til Kystcentret i Thyborøn af regionens erhvervsudviklingsmidler 

i 2009 til udviklingsaktiviteter  
• 1 mio. kr. til DIALOG09, af regionens erhvervsudviklingsmidler i 2009, for-

delt med  500.000 kr. til projektet ”100 Places to Remember Before They 
Disappear”, 100.000 kr. til projektet "Gør byen større og verden mindre" 
(Et Bud på Fremtidens By/Århus) samt 400.000 kr. til projektet "The Global 
Dialogue Prize 09".  

• 450.000 kr. til Netværk Limfjorden af regionens erhvervsudviklingsmidler 
fordelt med 112.500 kr. i hvert af årene 2009, 2010, 2011 og 2012. 

  
at Vækstforum tager til efterretning, at der dermed samlet er bevilget 37,896 mio. 

kr. til regionale oplevelsesprojekter. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Bilag:  
Ansøgning fra Netværk Limfjorden  
Ansøgning fra Kystcentret Thyborøn  
Ansøgning, oversigt samt budgetter for de tre projekter under DIALOG09  
  
  
 
 
1-30-76-47-08 

11. Ansøgninger - Puljen til Klimatopmødeaktiviteter  
Resumé 
Regionsrådet har foreslået Vækstforum at genbehandle 3 ansøgninger til puljen til klima-
topmødeaktiviteter. Desuden er HIRC, på baggrund af deres oprindelige ansøgning, ble-
vet opfordret til at lave et nyt oplæg til en klimaaktivitet, der kunne sætte fokus på ved-
varende energi i transportsektoren. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum fastholder den tidligere indstilling om, at der ikke ydes tilskud til 
ansøgningerne fra Folkehøjskolerne i Danmark, Geografforbundet og Bovbjerg 
Fyr, samt fra Den Europæiske Filmhøjskole, da disse ansøgninger ikke i tilstræk-
keligt omfang opfylder de opstillede kriterier for ydelse af tilskud 

  
at Vækstforum ikke indstiller HIRCs aktivitet til bevilling, da denne ikke er i over-

ensstemmelse med de hensigter, Råd for Energi- og Miljøteknologi oprindeligt 
havde med denne aktivitet. 
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Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt. 
 
Poul Müller erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag: 
Ansøgning fra Folkehøjskolerne 
Ansøgning fra Geografforbundet og Bovbjerg Fyr 
Ansøgning fra Den Europæiske Filmhøjskole 
Pulje til klimatopmøde - kriterier m.m. 
Notat med administrationens vurderinger af de 3 ansøgninger 
VE i transport i Region Midt - HIRCs oplæg  
  
 
 
 
1-33-76-57-07 

12. Ansøgninger - Landdistriktsudvikling - indstilling om bevilling, støtte til 
modelprojekter, landsbypris m.v.  
Resumé 
Der foreligger indstilling om bevilling til landdistriktsudvikling om støtte til modelprojek-
ter og valg af landsby til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges i alt 2.669.000 kr. af den 
oprindelige reservation til modelprojekter og landsbypris som specificeret ne-
denfor. 

  
at  Idom-Råsted vælges til modtager af Region Midtjyllands landsbypris 2008 på 

150.000 kr. 
   
at modelprojekter for landsbyfornyelse støttes med regionale midler, som følger: 

 
Projekt Faster Andelsmejeri støttes med 519.000 kr. 
Projekt Glyngøre, Durup og Nautrup støttes med 1 mio. kr. 

  
at modelprojekter for profilering af landdistrikterne støttes med regionale midler, 

som følger: 
 
Projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser støttes med 900.000 kr. under de for-
udsætninger, som er anført i sagsfremstillingen. 
Projekt "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud... støttes med 
100.000 kr. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådt.  
 
Bilag:  
 Forslag til landsbyprisen 2008: 
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Landsbypris oversigt og score 
Nørager LAG Djursland L1 
Idom Råsted LAG Holstebro L2 
Rødding LAG Viborg L3 
Lihme LAG Skive L4 
Humlum LAG Struer L5 
Vrads LAG Silkeborg L6 
Asferg Klyngen LAG Randers L7 
Studsgård LAG Herning L8 
Bøvling, Fjaltring-Trans og Ferring LAG Lemvig L9 
Daugaard LAG Hedensted L10 
Faster, Astrup, Ejstrup og opland LAG Ringkøbing Skjern L11 
Engesvang LAG Ikast Brande L12 
  
Modelprojekter landsbyfornyelse:  
Faster Andelsmejeri  
Glyngøre, Durup og Nautrup  
  
Modelprojekter profilering: 
Afsætningstrategi for kvalitetsfødevarer  
Afsætning og produktion på basis af æbler  
Udvikling af nicheproduktioner  
Vestjyske fødevarer og oplevelser  
Slip fantasien løs  
  
Notat med resumé og vurdering af modelprojekterne  
  
  
  
 
 
1-30-76-1-09 

13. Ansøgning - Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi - 
fra HIRC 
Resumé 
HIRC (Hydrogen Innovation & Research Center) har i 2008 ansøgt Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen om tilskud til et innovationsnetværk inden for brint og brændselsceller. 
HIRC har fået afslag på denne ansøgning. Med henblik på at søge Forsknings- og Inno-
vationsstyrelsen igen i 2011 søger HIRC nu Vækstforum om støtte på 750.000 kr. for 
hvert af årene 2009 og 2010 til at færdigudvikle en base for et nationalt innovationsnet-
værk inden for brint og brændselsceller. 
 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der til ”Udvikling af base for innovationsnetværk inden for brintteknologi” bevil-
ges et mindre beløb af de regionale erhvervsfremmemidler for 2009 og 2010, 
dog således at der forelægges en midtvejsevaluering i december 2009 med ud-
gangspunkt i de forudsatte aktiviteter, og at det indarbejdes som en del af re-
sultatkontrakten. 

  

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 1



 

 

Vækstforum 26. januar 2009 
 

15 

Den administrative styregruppe lægger i sin indstilling vægt på Vækstforums innovati-
onsstrategi, hvoraf det fremgår, at der skal være plads til metodeudvikling og en ekspe-
rimenterende tilgang i den erhvervspolitiske indsats. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev tiltrådet med bemærkning om 
 
at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1,5 mio. kr. til ”Udvikling af base for 
innovationsnetværk inden for brintteknologi” af de regionale erhvervsfremmemidler for 
2009 (750.000 kr.) og 2010 (750.000 kr.), dog således at der forelægges en midtvejs-
evaluering i december 2009 med udgangspunkt i de forudsatte aktiviteter, og at det ind-
arbejdes som en del af resultatkontrakten. 
 
Poul Müller erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 
 
Bilag: 
Ansøgning til Vækstforum fra HIRC 
Den nye struktur for innovationsnetværk 
  
 
 
1-33-76-10-07 

14. Fødevarerådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum 
Resumé 
I forlængelse af Vækstforums foreløbige godkendelse den 24. november 2008 af Strategi 
og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet vil der blive ned-
sat et fødevareråd med bred faglig repræsentation af fødevarebranchens viden- og er-
hvervsaktører. Fødevarerådet skal bistå Vækstforum i forbindelse med implementeringen 
og kvalitetssikringen af megasatsningen. 
 
Nu foreligger forslag til sammensætning og kommissorium. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender "Kommissorium for fødevarerådet" 

at  Vækstforum godkender den foreslåede sammensætning af medlemmer 

at Vækstforum drøfter det indstillede antal medlemmer.  
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, idet der i den endelige sammensætning skal tages højde for 
såvel faglighed og geografi og at Kokkeskolen i Silkeborg anmodes om at udpege en re-
præsentant på foranledning af Anne Mette Zachariassen. 
 
 
 
1-01-76-19-07 

15. It-Rådet som fagligt ekspertråd for Vækstforum 
Resumé 
Det foreslås, at It-Rådet godkendes som Vækstforums faglige ekspertråd med Rådet for 
Energi og Miljøteknologi som forbillede. Det indebærer, at It-rådet rådgiver Vækstforum i 
spørgsmål vedrørende it og leverer input til Vækstforums fremtidige indsats på it-
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området. Endvidere at It-rådet fungerer som fagligt ekspertråd i ”It som innovativ driv-
kraft” og indstiller projektforslag herfra til Vækstforum.  
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender It-Rådet som fagligt Ekspertråd, med et kommissorium 
som beskrevet. 

at det nye It-råd sammensættes som foreslået.  

at Vækstforum godkender It-Rådet som ekspertgruppe i ”It som innovativ driv-
kraft”. 

at Vækstforum drøfter det indstillede antal medlemmer. 
 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, idet Finansrådet anmodes om at udpege et medlem til It-
rådet på foranledning af Lone Færch. 
 
Vækstforum fandt, at det ville være hensigtsmæssigt, at formandskabet for it-rådet ind-
drages i de relevante aktørers indstillinger for at sikre såvel faglige som geografiske 
hensyn. 
 
 
 
 
1-30-76-36-08 

16. Opfølgning på resultatkontrakter 
Resumé 
Vækstforum har tidligere besluttet, at der i forbindelse med iværksættelsen af initiativer, 
som vedrører handlingsplanens 9 indsatsområder, skal indgås resultatkontrakter med de 
aktører, som Vækstforum vælger som operatør. Der skal foreligge en status for disse 
resultatkontrakter 2 gange om året – pr. 1. september og pr. 1. marts. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum drøfter statusrapport pr. 1. september 2008 for de initiativer, som 
er iværksat med udgangspunkt i Vækstforums handlingsplan for 2007-2008. 

 
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget, idet der i den næste statusrapport skal indgå en økonomiop-
følgning. 
 
Bilag: 
Status resultatkontrakter - Vækstforums Handlingsplan 2007-2008 
Bilag 
  
 
 
1-33-76-23-71-08 

17. Orientering om oversigt over den regionaløkonomiske udvikling i Midtjylland 
Resumé 
De regionale vækstfora skal overvåge de regionale og lokale vækstvilkår, og Region 
Midtjyllands Vækstforum skal overvåge effekten af de initiativer, der igangsættes på 
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grundlag af den vedtagne erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan for regionen. Som 
led i denne overvågning er der udarbejdet en oversigt over den regionaløkonomiske ud-
vikling i regionen. I rapporten præsenteres en oversigt over de regionale og lokale 
vækstvilkår; en oversigt over indikatorer for de rammebetingelser, der er prioriteret i 
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2009; samt en oversigt over den geo-
grafiske balance i Region Midtjylland. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
Bilag: 
Rapport om regionaløkonomisk udvikling 
  
 
 
 
 
1-15-1-76-10-08 

18. Orientering - Aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og 
Innovation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora  
Resumé 
Der er indgået en aftale for strategisk samarbejde mellem Rådet for Teknologi og Inno-
vation, Videnskabsministeriet og de regionale vækstfora og i forbindelse med den rund-
bordssamtale, der blev afholdt mellem parterne den 4. december 2008. Samarbejdsafta-
len skal sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at vækstforum tager orienteringen til efterretning. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
  
Bilag: 
Aftale strategisk samarbejde 2008 
  
 
 
1-33-3-06-V 

19. Orientering - Aftale om landdistriktsprogrammet for 2009 
Resumé 
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om landdistriktsprogrammet for 
2009. 
 

Sekretariatet indstiller, 

at  aftalen om landdistriktsprogrammet for 2009 tages til orientering. 
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Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget.  
 
Bilag: 
Aftale om landdistriktsprogrammet 2009 
  
 
 
 
1-30-76-2-07 

20. Orientering - Partnerskabsaftale mellem Vækstforum for Region Midtjylland og 
Regeringen - 2009 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet til orientering. 
  
Beslutning 
Indstillingen blev vedtaget. 
 
 
 
1-01-76-30-07 

21. Eventuelt 
Intet. 
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