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Notat om den videre proces for "Internationale 
oplevelsesfyrtårne" i 2009 
 
 
I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en 
indledende udviklingsfinansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og 
forprojekt med det formål at undersøge og kortlægge potentialerne 
for internationale oplevelsesfyrtårne (fase 2). Konsortierne har 
afrapporteret dette arbejde den 31. oktober 2008. Seks af 
konsortierne har på samme tidspunkt søgt om støtte til 
videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne i fase 4. 
 
De seks ansøgninger blev behandlet på Vækstforums møde den 26. 
januar, hvor ”Havets Hus” og ”FÆNGSLET” blev indstillet til en større 
udviklingsfinansiering, dels fra de regionale erhvervsudviklingsmidler 
og dels fra den Europæiske Regionalfond (i form af en reservation). 
De to konsortier er efter Vækstforums møde blevet bedt om at 
udarbejde en regionalfondsansøgning, som efterfølgende skal 
behandles af Vækstforum til endelig indstilling til Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 
 
På samme møde indstillede Vækstforum til Regionsrådet, at der 
bevilges 250.000 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til at 
fremme og videreføre ”Meaning Making Experiences” (MMEx) i et 
andet regi end Internationale oplevelsesfyrtårne.  
 
Vækstforum besluttede endvidere på mødet den 26. januar 2009 at 
indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af de regionale 
erhvervsudviklingsmidler til hvert af projekterne ”Hedens 
Colosseum”, ”Planet Randers” og ”Element.Z”. Midlerne skal 
anvendes til det videre arbejde med projekterne med henblik på en 
eventuel ny ansøgning til Vækstforum om fase 4-midler. 
 
For at ekspertpanelets bemærkninger kan blive inddraget i det videre 
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arbejde, vil der blive afholdt to dialogmøder mellem ekspertpanelet og ansøgerne, henholdsvis 
medio marts og primo april. Alle seks projekter får mulighed for at komme i dialog med 
ekspertpanelet, men i det følgende er det processen for de tre projekter, der er blevet bevilget 
1 mio. kr. med henblik på udformning af en ny fase 4-ansøgning, der beskrives. De tre andre 
projekter kan bruge sparringen med ekspertpanelet til den fortsatte proces, fx i forbindelse 
med udarbejdelse af en regionalfondsansøgning eller videreførelsen i andet regi. 
 
Dialogmøder mellem ekspertpanel og ”Hedens Colosseum”, ”Planet Randers” og 
”Element.Z” 
På dialogmødet primo marts er formålet, at ekspertpanelet får lejlighed til at bidrage med 
dialog samt deres faglige vurderinger som et input til at målrette resultatkontrakterne. 
Inddragelsen af ekspertpanelet er med til at sikre den bedst mulige anvendelse af den 
risikovillige kapital, som stilles til rådighed af Region Midtjylland til udviklingen af nye 
internationale oplevelsesfyrtårne.  
 
Primo april skal ansøger have udarbejdet et udkast til en resultatkontrakt (inklusiv 
arbejdsplan), som danner udgangspunkt for et nyt dialogmøde mellem ekspertpanelet og 
ansøgerne. Ekspertpanelet vil her kunne komme med forslag til tilpasninger og forbedringer.  
 
Resultatkontrakterne for 1 mio. kr. skal være indgået senest 1. maj 2009. Hvis ansøger 
forventer at sende en ny ansøgning til Vækstforum om videre støtte til projektet, så skal det 
fremgå af resultatkontrakten, at der i processen skal udarbejdes en regionalfondsansøgning, 
som sendes sammen med en evt. ansøgning om støtte fra de regionale 
erhvervsudviklingsmidler. Herved sikres en hurtigere afklaring af finansieringen. 
 
Ny ansøgning om videre udviklingsfinansiering 
Ansøgningerne fra de tre projekter planlægges behandlet på samme Vækstforums møde, så 
Vækstforum har mulighed for at prioritere mellem ansøgningerne. Ekspertpanelet vil inden 
Vækstforums møde have vurderet de nye fase 4-ansøgninger og på den baggrund givet deres 
anbefalinger til Vækstforum om eventuel videre udviklingsfinansiering. Ekspertpanelet er 
således ikke inddraget i en løbende rådgivning af ansøgerne, men inddrages udelukkende i 
dialogmøderne for at vejlede i forhold til krav til resultatkontrakter, således at de stadig i den 
endelige indstilling til Vækstforum kan fungere som et uvildigt ekspertpanel. 
 
Kriterierne for de internationale oplevelsesfyrtårne er ikke ændret i forhold til 
ansøgningsrunden i efteråret 2008. Kriterierne fremgår af ”Notat om arbejdet med 
internationale oplevelsesfyrtårne i 2008” af 05.05.2008 og notatet ”Internationale 
oplevelsesfyrtårne Uddybning af vurderingskriterier” af 01.10.2008. Den Europæiske 
Regionalfond kan maksimalt medfinansiere 50 % af udviklingsfinansieringen. 
 
Kravene til afrapporteringen vil fremgå af de resultatkontrakter, som indgås senest 1. maj 
2009. 
 
I beslutningen vedrørende satsningen på udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne var 
Vækstforums forventning, at der ville kunne bevilges fase 4-finansiering til 1-3 
oplevelsesfyrtårne i størrelsesordenen 5 - 15 mio. kr. Der er på Vækstforums møde den 26. 
januar 2009 indstillet bevilling eller reservation på i alt knap 24 mio. kr. På denne baggrund 
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bør Vækstforum drøfte, om der skal fastlægges en ramme indenfor hvilken bevilling primo 
2010 kan finde sted. 
 
Tidsplan: 
1. dialogmøde mellem det internationale 
ekspertpanel og ansøgere 17. marts 2009 
2. dialogmøde mellem det internationale 
ekspertpanel og ansøgere 3. april 2009 
Resultatkontrakt er indgået Senest 1. maj 2009 
Afrapportering og ansøgning (inkl. 
regionalfondsansøgning) Ultimo 2009 
Ekspertpanelets vurdering og anbefaling Primo 2010 
Ansøgninger fremlægges for Vækstforum med 
henblik på prioritering og bevilling  Vækstforums 2. møde 2010 
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