
Projektoversigt - Pulje til klimatopmødeaktiviteter
 Efter behandling af Den Kommunal Klimagruppe samt Råd for Energi- og Miljøteknologis formand

Titel Ansøger Ansøgt beløb Indstilling Bemærkninger
Beyond Kyoto Aarhus Universitet 1.600.000kr.

Samlet budget: 7.259.012 kr.
Støttes med ansøgte beløb - 1.600.000kr. De erhvervsmæssige perspektiver bør opprioriteres

Skal søges samordnet med CBMIs projekt.
Klima DM klimakonsortiet Intet beløb anført Støttes, en max. ramme på 500.000kr. anbefales. Projektet skal konkretiseres.

Den Kommunal Klimagruppe skal aktivt inddrages i projektet.

Fremvisning og synliggørelse af 
Region Midtjyllands erhvervs-
mæssige styrkepositioner på 
energi- og miljøområdet

Center for Bioenergi og 
Miljøteknologisk Innovation 
(CBMI)

612.500kr
Samlet budget: 1.225.000kr.

Støttes, men beløb skal vurderes nærmere. I en 
fælles ansøgning  200-300.000kr.

Skal søges samordnet med Aarhus Universitets konference.

Naturvidenskabernes Hus Naturvidenskabernes Hus 1.117.000kr.
Samlet budget: 2.349.000kr.

Støttes, men beløb skal vurderes nærmere
Ca. 200-300.000kr.

Hus skal stå færdigt tidsnok!
Min. 15 deltagende virksomheder.
Tiltrækning af besøgende i tilstrækkelig grad skal sikres.

The Danish Way Samsø Energiakademi 850.000kr
Budget ikke anført

Støttes, men beløb skal vurderes nærmere
Max. 425.000kr.

Skal koordineres med andre aktiviteter i regionen.

Klimakonference i Herning Håndværksrådet 599.608kr.
Samlet budget: 1.199.215 kr.

Støttes med max. 150.000kr.

Expo H2college Hydrogen Innovation & Research 
Centre 

450.000kr.
Samlet budget: 900.000kr.

Vedv. Elektricitet til transport Hydrogen Link 400.000kr. 
Samlet budget: 800.000kr.

Kraftvarme, fjernvarme og køling som 
CO2 fjerner

Brædstrup fjernvarme m.fl. Ansøgte beløb ej anført
Samlet budget: 500.000kr

Støttes med max. 250.000kr. Skal koordineres med "Udviklingscamp".
Råd for Energi- og Miljøteknologi involveres.

Engineering innovation for the climate Ingeniørhøjskolen, AU Op til 1.000.000kr.
Samlet budget:3.312.000kr 

Støttes med 300.000kr. Det er en betingelse at regionens virksomheder fremvises.

Udviklings Camp AffaldVarme Århus 550.000kr.
Samlet budget: 1.100.000kr.

Støttes Skal koordineres med "Kraftvarme, fjernvarme og køling som CO2 
fjerner".
Råd for Energi- og Miljøteknologi involveres.

Landbruget - en del af løsningen Dansk Landbrugsrådgivning Ansøgte beløb ej anført
Samlet budget: 853.900kr

ej støttes En del af de aktiviteter, der ansøges om, vurderes at ligge indenfor 
landscenterets almene drift. Ekskursionsaktiviteter kan komme ind 
under det eksisterende projekt om erhvervsturisme.

Klimakonference for børn Geografforbundet og
Bovbjerg Fyr

Ansøgte beløb ej anført
Samlet budget: 91.100kr

ej støttes Aktiviteterne bærer præg af at være baseret på viden om 
grundforskning og er derfor uden for formålet med puljen.

Global Citizen Global Citizen 150.000kr
Samlet budget: 300.000kr.

ej støttes Bidrager ikke til at fremme udviklingsmulighederne for regionens 
virksomheder. 
Ingen umiddelbar tilknytning til COP15 klimakonferencen 2009

Samsøs udvikling til energi Ø John R. Enevoldsen
Thorkil G. Nielsen

200.000 kr. 
Samlet budget: 516.000kr.

ej støttes Bidrager ikke til at fremme udviklingsmulighederne for regionens 
virksomheder. 

Europæisk uge Organisation for Vedvarende 
Energi, energitjenesten

300.000kr
Budget ikke anført

ej støttes Uklart hvilke aktiviteter, der kommer til at foregå i relation til 
europæisk uge for vedvarende energi, hvorfor det ikke kan sikres, 
at aktiviteterne lever op til Vækstforums mål. 

Energi, Industri og Klima Elmuseet og 
Danmarks Industrimuseum

1.500.000kr.
Samlet budget: 4.773.000kr.

ej støttes Formidling af klimaproblematik til skolebørn og andre under 
uddannelse.
Ikke potential for erhvervsudvikling og synliggørelse.

MIDTmiljø Århus kommune m.fl 800.000kr.
Samlet budget: 1.900.000kr.

ej støttes Det landsdækkende projekt, EnergyMap.dk, som er under udvikling 
i regi af Klimakonsortiet, vil tilsvarende synliggøre regionens 
kompetencer.

Via Råd for Energi- og Miljøteknologi skal ny aktivitet vedr. 
vedvarende energi i transport udvikles.
Beløbsstørrelse 400.000kr.

Ej støtte til de konkrete projekter



COme2gether Folkehøjskolerne i DK 250.000kr. 
Samlet budget: 11.000.000kr.

ej støttes Projektet vil kun i begrænset omfang kunne synliggøre teknologier 
og løsninger inden for energi- og miljøområdet og have en positiv 
effekt i forhold til erhvervsfremme.

Kursus - miljøfilm Den Europæiske Filmhøjskole 500.000kr.
Samlet budget: 1.000.000kr.

ej støttes Projekt ikke konkret og dermed uklart hvilken reel synlighed filmene 
vil skabe. 

3 aktiviteter Syddjurs Kommune Ansøgte beløb ej anført
Samlet budget, tre aktiviteter: 715.000kr.

ej støttes Lokal aktivitet, som kun i begrænset omfang skaber synlighed i 
forhold til regionens stykepositioner inden for energi- og 
miljøområdet

"Bolig for livet" TVPeople, DR, VELFAC 1.459.200kr.
Samlet budget: 2.918.400kr.

ej støttes Kan ikke synliggøre Region Midtjyllands styrkeposition eller bidrage 
med en positiv og bred erhvervsudviklingsmæssig effekt. 




