
International Klimakonference i Århus med ekskursioner i Region Midtjylland – 
Beyond Kyoto.  
 

Projektparter 

Aarhus Universitet er ansvarlig for konferencen. Ekskursioner gennemføres i samarbejde med 
Midtjysk Turisme og Green Belt.  

 
Kort beskrivelse af projektidéen 

Aarhus Universitet ønsker at gennemføre en international Konference, der har til formål at sætte 
fokus på klimarelaterede kompetencer/løsningsmodeller og tiltag forud for Klimatopmødet i 
København. Konferencen indgår som en del af de officielle COP15 aktiviteter og har ret til at bruge 
COP15 logoet. 

Konferencens internationale perspektiv er sikret gennem tilslutning fra en række internationale 
organisationer (FAO, UNECE, UNDP, mfl.). Konferencen åbnes af Gro Harlem Brundtland, der er 
specialrådgiver inden for klima for FN’s generalsekretær. 

Konferencen forventes at tiltrække mellem 800-1000 deltagere fra hele verden og målgruppen er 
blandt andet: 

• Erhvervsledere, som beskæftiger sig med klimaløsninger m.m. 

• Politiske og administrative beslutningstagere 

• Forskere og udviklere, som beskæftiger sig med klimarelevante løsningsmodeller. 

Konferencen holdes over to dage med efterfølgende ekskursioner på 3. dagen 

Konferencen er bygget op over 6 temaer, som samlet giver et bredt bidrag til beskrivelse af 
klimaforhold og løsninger på den kommende klimaudfordring. 

Ekskursioner tilrettelægges sammen med Midtjysk Turisme og Green Belt og inddrager besøg hos en 
række centrale steder, hvor der kan ses praktiske løsninger i relation til energi- og klimaløsninger. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Konferencens samlede budget er på 7.259.012 kr. Der søges om støtte fra Vækstforum på 1,5 mio. 
kr. fra puljen til klimatopmødeaktiviteter. 

Den øvrige finansiering kommer fra deltagerbetaling (2,5 mio. kr.), Aarhus Universitet (1,5 mio. kr.), 
Aarhus kommune (460.000 kr.) og fra sponsorater (1,5 mio. kr.) 



Klima-DM, Klimakonsortiet 
(ansøgning ikke modtaget) 

Projektparter 

Klimakonsortiet 

Kort beskrivelse af projektidéen 

Klimakonsortiet har indbudt de regionale vækstfora til at deltage aktivt i Klimakonsortiets planlagte 
DM i klima, som vil være Klimakonsortiets officielle danmarksmesterskab i klimaløsninger. 

Der er ikke indsendt ansøgning til Klimapuljen i Region Midtjylland. 

Klimakonsortiet har indbudt alle regioner (Vækstfora sekretariater) til møde for en fælles drøftelse af 
Klima-DM.  

Klima-DM vil bestå i: 

• en landsdækkende konkurrence for alle danskere på deres arbejdspladser og i 
skoleklasserne, der først kører regionalt og siden nationalt 

• national opmærksomhed om konkurrencen gennem PR-arbejde m.m. 

• et set-up, der giver gode muligheder for regional profilering, herunder gode klimahistorier, 
promovering af virksomheder 

• regionalt opmærksomhedsskabende arbejde, der bør tænkes sammen med 
vækstforaenes indsats på klimaområdet. 

Klima-DM opdeles i 3 kategorier: 

• danskernes lyst til at forbedre klimaet gennem ændret adfærd 

• danskernes nye løsninger på klimaproblematikken 

• danskernes holdningstilkendegivelse i forhold til klimaspørgsmål. 

I hver region kåres der en vinder, samt en 2. og 3 plads inden for hver kategori. Vinderen går videre 
til den nationale konkurrence. Den regionale konkurrence starter 1. januar og afsluttes medio maj, 
hvor de regionale dommerkomiteer udpeger vinderne. Den nationale konkurrence afsluttes ultimo 
juli. 

Til den regionale dækning søger Klimakonsortiet at oprette en række mediesamarbejder med 
lokale og regionale medier f.eks. TV2s regioner. Der udarbejdes indslag til de regionale vejrudsigter 
på TV2s kanaler. 

Fra 1. januar vil Klima-DM blive præsenteret på Arlas mælkekartoner. 

  

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der ønskes fra Klimakonsortiet etableret et samarbejde med regionerne om Klima-DM herunder 
forskellige events i tilknytning til de regionale konkurrencer. Der er fra Klimakonsortiet ikke pt. fastlagt 
beløb for deltagelse, da en del af samarbejdet kan bestå af tidsforbrug. 

 

På et møde den 6. oktober arrangeret af Klimakonsortiet blev der aftalt, at der fra Klimakonsortiet 
blandt andet udsendes en udspecificering af opgavefordeling med en basispakke, en basis+pakke 
og et oplæg til øvrige muligheder. 



Fremvisning og synliggørelse af Region Midtjyllands erhvervsmæssige 
styrkepositioner på energi- og miljøområdet 
 

Projektparter 

Agro Business Park A/S ved Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI) i 
samarbejde med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF). 

 
Kort beskrivelse af projektet 

Formålet med projektet er at profilere virksomheder og institutioner i CBMI’s netværk over 
for danske og udenlandske professionelle gæster. CBMI’s netværk består af 117 
virksomheder og organisationer, som på forskellig vis arbejder med bioenergi og 
miljøteknologisk innovation. 

Der planlægges aktiviteter i forbindelse med 3 klimakonferencer i løbet af 2009: ”Beyond 
Kyoto” på Århus Universitet i marts 2009, ”International Scientific Congress on Climate 
Change” på Københavns Universitet også i marts 2009 og selve klimakonferencen ”COP 
15” i København i november/december 2009. 

I forbindelse med disse konferencer tænkes udarbejdet et tilbud til konferencedeltagerne 
om at deltage i en ekskursion til CBMI, DJF og et par virksomheder inden for bioenergi 
området (DAKA Biodiesel nævnes som eksempel). 

Under opholdet hos CBMI og DJF vil netværksvirksomhederne få lejlighed til at fremlægge 
sine kompetencer over for ekskursionsdeltagerne. Der vil således være muligt at mødes 
personligt, og der vil blive fremstillet diverse præsentationsmateriale. 
Præsentationsmaterialet vil være på dansk og engelsk og vil bl.a. omfatte profilblade for 
netværksvirksomhederne og forbedret informationsmateriale vedr. DJF’s biogas 
forsøgsanlæg.   

Præsentationsmaterialet tænkes anvendt - udover i forbindelse med klimatopmødet – i 
forbindelse med andre besøg fremover hos CBMI og DJF. 

De samlede omkostninger til projektet er anslået til 1.225.000 kr. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 612.500 kr. i støtte fra Vækstforum svarende til halvdelen af de 
budgetterede omkostninger. 



Naturvidenskabernes Hus 
 

Projektparter 

Naturvidenskabernes Hus, Alexandra Instituttet A/S, ViborgEgnens Erhvervsråd, The 
Animation Workshop, Gren Belt Denmark samt op mod 20 udstillingsvirksomheder. (Der er 
foreløbigt lavet aftaler med Grundfos, Skov A/S, Mita Teknik og HIRC.) 

 
Kort beskrivelse af projektet 

Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, som er under opførelse, har bl.a. til formål at styrke 
lærernes kompetencer i de naturvidenskabelige fag og gøre børn og unge bevidste om 
og interesserede i naturvidenskab. Husets energiforsyning skal baseres på flere forskellige 
energiteknologier, som jordvarme og solpaneler. Teknikrum og tekniske installationer skal 
være en synlig og aktiv del af oplevelsen af bygningen. 

Naturvidenskabernes Hus er på den baggrund støttet som et projekt under 
megasatsningen energi og miljø. 

Den aktuelle ansøgning vedrører udvikling og etablering af en række virksomheders 
produkter og kompetenceområder inden for bæredygtig teknologi. Udstillingen vil være 
åben i oktober til december 2009 – altså op til og under klimatopmødet. Der satses på at 
lave aftale med 20 udstillende virksomheder, herunder såvel store som små og 
mellemstore virksomheder. 

Det er hensigten, at udstillingen skal være besøgsmål for udenlandske delegationer, der 
besøger regionen i forbindelse med klimatopmødet. Bl.a. samarbejdet med Green Belt 
Denmark forventes at resultere i internationale besøg. 

Derudover tænkes udstillingen at kunne danne rammen om samling af virksomheder til 
netværksaktiviteter i form af vidensdeling og etablering af nye samarbejdsrelationer. 

Endelig tænkes udstillingen anvendt over for husets øvrige besøgende (lærere og elever 
mv.). 

Det samlede budget er anslået til 2.349.000 kr., hvoraf de deltagende parter forudsættes 
at bidrage med halvdelen. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 1.117.000 kr. i støtte fra Vækstforum svarende til halvdelen af de 
budgetterede omkostninger. 



The Danish Way – Et anderledes besøgsprogram 

 

Projektparter 

Samsø Energiakaademi 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Formålet med projektet er aktivt at indgå i markedsføringen af de danske erfaringer 
indenfor energi- og miljøområdet. Aktiviteterne skal foregå i samarbejde med lokale 
kommuner, clean-tech virksomheder og organisationer. 

Energiakademiet vil tilbyde to typer af besøgsarrangementer:  

Samsø Energisafari er allerede en del af energiakademiets nuværende aktivitetsprogram, 
her vil besøgende blive introduceret generelt til klima, energi og miljø og Vedvarende 
Energi-Ø projektet, hvorefter der vil være en guidet tur til demonstrationsanlæg på Samsø.  

Midtjyllands energisafari/Besøgsworkshops er aktiviteter, der strækker sig over 3-5 dage, 
hvoraf nogle bliver brugt ved Samsø Energiakademi, hvor planlægningsopgaver, forsøg 
m.v. vil bliver foretaget. Efterfølgende er der ekskursioner til relevante kommuner og 
virksomheder i regionen. 

Aktiviteten retter sig mod besøgende op til og under COP15. Specifikt rettes aktiviteterne 
mod journalister, embedsmænd, politikere, NGO´er, fagfolk og studerende. Markedsføring 
vil ske gennem hjemmesider (energiakademiets og COP15), nyhedsbreve mv. 

Målet med aktiviteterne er, at Region Midtjylland efter 2009 fremstår som den mest 
besøgte region i Danmark i klima- og miljømæssig sammenhæng samt at opnå øget 
kendskab til regionale virksomheder, der leverer klimaforbedrende teknologi. 

Der ansøges primært om tilskud til lønomkostninger, herudover til udarbejdelse af 
informationsmateriale.  

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 850.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 

I ansøgningen er ikke anført oplysninger om eventuel egenfinansiering. Samsø 
Energikontor forventer at søge klimakonsortiet om tilskud til projektet. 



Håndværksrådet – Klimakonference i Herning 
 

Projektparter 

Håndværksrådet i samarbejde med DS Håndværk & Industri (DS) og Danske Snedker- og 
tømrermestre (DST). 

 
Kort beskrivelse af projektidéen 

Håndværksrådet vil gennemføre en 3 dages konference i september 2009 i Messecenter Herning 
parallelt med H&I-messen, som har klima som overordnet tema. 

Konferencens tema vil være energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse med fokus på 
allerede kendte teknologier og metoder. Konferencen holdes med udgangspunkt i ”Low 
Technology – high implementation” frem for ”High technology – and low implementation”. Et 
centralt udgangspunkt er det store potentiale for energibesparelser i den eksisterende 
bygningsmasse. 

Konferencens 1. dag vil have fokus på hvordan der skabes en egentlig politik for energibesparelser. 
Konferencens 2. og 3. dag vil være mere praktisk orienteret mod konkrete teknologier og metoder, 
som allerede nu kan tages i brug for at reducere energiforbruget. 

Håndværksrådets europæiske søsterorganisationer indbydes til at bidrage med erfaringer og 
synsvinkler fra de pågældende lande. I forbindelse med H&I-messen holder Enterprise European 
Network (ÉN) et et kontaktmøde med deltagelse af 150 små og mellemstore virksomheder med 
fokus på klima- og energiløsninger. 

Konferencens målgruppe den første dag er især politiske beslutningstagere mens de to sidste dage 
mere henvender sig til kommunale beslutningstagere på et mere praktisk niveau. Der vil specielt 
blive sat fokus på anvendelsen af solvarme. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Konferencens samlede budget er på 1.199.215 kr. Vækstforum søges om et tilskud på 50% svarende 
til 599.608 kr. 



Expo H2College – Hydrogen Innovation & Research Centre 

 

Projektparter 

Hydrogen Innovation & Research Centre (HIRC), Boligselskabet Fruehøjgaard (Herning) samt 
Herning Kommune 

Leverandører til Expo H2College: Aarhus Arkitekterne A/S, Naturgas Midt Nord, Dantherm Power, 
Serenergy, Niras, Danfoss A/S Fuel Cell Business, Boel Living, Energi Midt, GreenHydrogen.dk 
(bestående af Hollensen Energy, Nordtec Optomatic, Dantherm Power Standmølle industrigas) 

 
Kort beskrivelse af projektidéen 

Projektet er knyttet til opførelsen af 66 ungdomsboliger i Herning. Boligerne vil stå færdige og 
indflytningsklare til 1. december 2008. Projektet beskrives således: ”H2College er et miljømæssigt 
visionært helhedsprojekt, som står klar til demonstration og klimaformidling om CO2 neutrale 
kompetencer og løsninger allerede fra begyndelsen af klimaåret 2009.” 

Ungdomsboligerne er opført efter Passiv Hus standarden – med et beregnet årligt varmetab på 15 
kwh per m2. Boligerne forsynes 100 % med vedvarende energi via vindkraft, og hvor brintfremstilling 
ved elektrolyse samt el og varme produktion med brændselsceller indgår i energisystemet. 

I udkanten af klyngen af ungdomsboligerne opføres der et elektrolyseanlæg og et brintlager – som 
via et brintnet forsyner 16 mikrokraftvarmeanlæg, der hver er tilsluttet 4 lejligheder. Hvert af de 16 
anlæg har en effekt på 1,2 kW og en varmeeffekt på 0,9 kW. 

Der søges om midler til indretning og opbygning af et udstillingsrum i forbindelse med H2Colleges 
energisystem – elektrolyseanlæg. Samt til præsentationsmateriale – såsom Flash præsentation, 
brochure samt yderligere eksponering via den nationale webportal for klima- og 
energiteknologiske løsninger EnergyMap.dk. Der søges ligeledes til dækning af løn- og driftudgifter 
før og under COP15.  

Expo H2College markedsføres via nationale og internationale konferencer. Expo H2College vil 
tilbyde technical tours i tilknytning til konferencer i samarbejde med GreenBelt (VisitHerning). 

HIRC er med i regionens H2HUB Vestjylland projekt og LINK2009, og vil i forbindelse med konferencer 
og besøgsevent i Expo H2College samarbejde og koordinere med disse og andre projekters 
initiativer i forbindelse med COP15.   

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Projektets samlede budget er på 900.000 kr. Vækstforum søges om 450.000 kr. - svarende til 50 % af 
budgettet. De resterende 50 % finansieres via et virksomhedsbidrag (350.000 kr.), mens HIRC 
egenfinansierer projektet med 100.000 kr. 



Vedvarende elektricitet til transport i Midtjylland – Foreningen Hydrogen Link 
Danmark 
 

Projektparter 

Foreningen Hydrogen Link Danmark 
 

Kort beskrivelse af projektidéen 

Projektets mål er at synliggøre Region Midtjyllands styrkeposition indenfor vedvarende elektricitet til 
transport – før og under FNs Klimatopmøde. 

Projektet beskrives således: ”International synliggørelse af vedvarende elektricitet til transport formål 
i Midtjylland baseret på batterier, brint og brændselsceller før og under FN Klimatopmødet i 2009”. 

Synliggørelsen skal bidrage til at øge interessen fra den internationale bilindustri og energi- og 
olieselskaber, i håbet om at Danmark og Region Midtjylland bliver et af de første 
introduktionsmarkeder for bilindustriens brintkøretøjer. Projektet skal samtidig henlede EU's 
opmærksomhed på regionen, således at Danmark og Region Midtjylland i samarbejde med Norge 
og Sverige – under samarbejdet Hydrogen Highway Partnership - indenfor de kommende år kan 
bliver et af det tre område i Europa, som udpeges som testsite for brint og brændselsceller. 

Danmark rangerer som et af de lande i verden, der har flest brændselsceller køretøjer pr. 
indbygger. 

Projektet vil lancere en række formidlings-, event og markedsføringstiltag før og under 
Klimatopmødet i 2009. Konkrete aktiviteter vil være en konvojkørsel af brintdrevne køretøjer – fra 
Bella Centret i København til Herning. Målet er, at denne event vil skabe mulighed for national og 
international mediebevågenhed. Efter konvojen vil der være en international konference i Herning 
med fokus på vedvarende elektricitet til transport. Efter konferencen er der arrangeret en tur i en 
brændselsceller bus til Hvide Sande med efterfølgende middag for VIP gæster.  

Forud for eventen forventes deltagelse i DI’s udstilling om bæredygtig energi, som afholdes i 
Parken. Samt ved uddeling af brochurer og informationsstand i Bella Centret.  

Der gennemføres som en del af projektet en række lobbyaktiviteter overfor bilindustrien og EU for at 
sikre interessen om aktiviteterne i forbindelse med topmødet. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Projektets samlede budget er 800.000 kr. Der søges om støtte fra Vækstforum på 400.000 kr. – 
svarende til 50 % af budgetsummen.  

Den øvrige finansiering er fordelt med kommunerne bl.a. Herning og Ringkøbing-Skjern (75.000 kr.), 
samlede sponsorater fra danske og internationale virksomheder (200.000 kr.), konference indtægter 
(50.000 kr.), samt en egenfinansiering fra Hydrogen Link (75.000 kr.).   



Kraftvarme, fjernvarme og –køling som CO2 fjerner 
 

Projektparter 

Brædstrup Fjernvarme, Energinet.dk, Dansk Fjernvarme og evt. flere parter. (Brædstrup 
Fjernvarme har siden fremsendelse af ansøgningen oplyst, at Horsens kommune har givet 
tilsagn om at ville påtage sig den praktiske del af opgaven ved arrangementet). 

 
Kort beskrivelse af projektet 

Brædstrup Fjernvarme vil i sommeren 2009 igangsætte etablering af Ring Søpark projektet, 
som skal demonstrere, hvordan et nyt boligområde kan forsynes med vedvarende energi. 
Dette projekt er på den baggrund støttet under megasatsningen energi og miljø. 

Den aktuelle ansøgning vedrører afholdelse af en konference, inkl. fremvisning, i 
Brædstrup, idet der tages udgangspunkt i Ring Søpark projektet. På konferencen tænkes 
temaerne bl.a. at være fjernvarmens muligheder, som en unik dansk løsning, fjernkøling, 
vedvarende energi i fjernvarmesystemer. 

Målgruppen for konferencen er bl.a. deltagere i klimatopmødet i København. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om støtte fra Vækstforum til en ikke nærmere specificeret anden af de samlede 
udgifter, som er skønnet til 500.000 kr. 



”Engineering innovation for the climate” – Klimasommerskoler og efteruddannelse 
op til COP15 
 

Projektparter 

Ingeniørhøjskolen i Århus, Aarhus Universitet og andre vidensinstitutioner, virksomheder og 
myndigheder. 

 
Kort beskrivelse af projektet 

Ansøgningen skal bidrage til at skaffe det økonomiske grundlag til opbygning af en vifte af 
efteruddannelseskurser og sommerskoler med fokus på løsninger på klimaproblematikken. 

Efteruddannelseskurserne og sommerskolerne vil henvende sig til danske og udenlandske 
erhvervsfolk og studerende og vil have temaer inden for forskellige energiteknologiske 
områder, som f.eks. vindkraft og energibesparende boligbyggeri. 

Temaerne vil ud over teknisk fokus også fokusere på andre relevante fagområder, som 
økonomi, jura, politik og kommunikation.  

Det forventes, at afholdelse af kurserne vil resultere i markedsføring af Region Midtjylland 
som et område med en høj faglig og videnskabelig kompetence inden for 
uddannelsesområdet og med et unikt samarbejde på tværs af vidensinstitutioner, 
myndigheder og erhvervsliv. 

Der blev i 2007-08 afviklet sommerskoler inden for vindkraftteknologi, hvor det lykkedes at 
tiltrække velkvalificerede og højt motiverede studerende. Sponsorvirksomhederne, Vestas 
og Siemens opnåede derigennem faglig profilering over for kommende ingeniører og 
potentielle jobsøgere på det globale marked. 

Budgettet for planlægning og afholdelse af 3 sommerskoler i 2009 er på ca. 3,3 mio. kr. 
Der regnes med delvis deltagerbetaling. Efteruddannelseskurserne vil i vid udstrækning 
kunne udbydes med fuld deltagerfinansiering.  

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om op til 1 mio. kr. i støtte fra Vækstforum. 



Gennemførelse af en UDVIKLINGS-CAMP for fjernvarme 
 

Projektparter 

AffaldVarme Århus kommune i samarbejde med forskellige private virksomheder. 

 
Kort beskrivelse af projektet 

AffaldVarme Århus har som et af landets toneangivende fjernvarmeværker taget initiativ 
til at samle en gruppe interessenter med henblik på at gennemføre en såkaldt 
udviklingscamp for fjernvarme. Gruppen forventes at bestå af ca. 50 deltagere 
omfattende fjernvarmeværker, fjernvarmeindustrien, rådgivende ingeniører, 
vidensinstitutioner og interesseorganisationen Dansk Fjernvarme. 

Formålet med campen er bl.a. at nytænke fjernvarmekonceptet og lægge op til 
forskning, udvikling og demonstration af helt nye løsninger og metoder. 

Resultatet af campen skal foreligge i første halvdel af 2009 og danne grundlag for en 
række projekter, hvoraf nogle kan igangsættes før klimatopmødet. Ved afslutning af 
campen forelægges resultaterne ved en offentlig seance. 

Det er desuden hensigten, at fjernvarmeløsninger i Århus området og i den øvrige del af 
Region Midtjylland skal kunne vises frem op til klimatopmødet. Som vigtige ”fyrtårne” 
nævnes solfangeranlæg i tilknytning til fjernvarmen i Ry, Brædstrup og på Samsø, 
biomassefyring i de store kraftvarmeværker i Århus, Herning og Randers. 

Det samlede budget er anslået til 1,1 mio. kr., hvoraf der vil være en vis deltagerbetaling 
og sponsering fra branchens virksomheder. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 550.000 kr. i støtte fra Vækstforum svarende til halvdelen af de 
budgetterede omkostninger. 



Landbruget i Region Midtjylland – en del af løsningen på klimaproblematikken 

 

Projektparter 

Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret 

 

Kort beskrivelse af projektet 

En del af Landscentrets klimarettede aktiviteter foregår i Region Midtjylland og det er 
disse, der sættes fokus på med nærværende aktiviteter. Aktiviteterne har fokus på 
hvorledes landbruget og teknologien kan bidrage til at mindske udslippet af drivhusgasser. 
Foruden synliggørelse af regionens styrker, er det projektparternes mål at formidlingen skal 
tjene som inspiration for landmænd, virksomheder og andre interesserede. 

Parterne ønsker at videreudvikle eksisterende hjemmeside, der foruden at tjene landmand 
og dertil knyttede rådgiver skal tjene som informationskilde for eksempelvis journalister. 
Hertil kommer en aktiv rolle i forhold til pressen og en specialudstilling om klima på 
Agromek 2009. Aktiviteterne har udgangspunkt i allerede igangsatte projekter og initiativer 
i regionen. 

Der fokuseres på tre områder: videreudvikling af biogasproduktion, dyrkning af 
energiafgrøder og hensigtsmæssig udnyttelse af naturområder samt forbedrede 
driftsformer, herunder gødningshåndtering og – udnyttelse. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Det samlede budget beløber sig til 853.900 kr. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvilket 
beløb Vækstforum søges om. I ansøgningen er ikke anført oplysninger om eventuel 
egenfinansiering.  



Klimakonference for Børn og voksne 

 

Projektparter 

Geografforbundet og Bovbjerg Fyr 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Det er målet at lave en klimakonference for børn og voksne over tre dage i oktober 2009, 
der bidrager til at børn i folkeskolen får bedre forståelse for klimasagen. Der skal laves 
lærerige aftenprogrammer for børn og deres voksne. 

Eleverne undervises i praksis i meteorologi, jorderosion, vandstigning, energibyggeri mm. 
Konferencen udformer sig som udeskole, dramatisk dialog, kunstnerisk præsentation og 
klassiske oplæg. I klimakonferencen deltager en teatertrup fra Bangladesh, der skal 
bidrage med deres syn på klimaproblematikken. I programmet indgår flere undervisnings- 
og forskningsinstitutioner, landbrugets organisationer samt nærområdets skoler. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Budgetoverslaget lyder på 91.100 kr. , det fremgår ikke af ansøgningen om Vækstforum 
ansøges om støtte til dele af eller hele beløbet. 



Global Citizen 

 

Projektparter 

Global Citizen (handlingsorienteret portal på internettet med fokus på problem- og 
løsningsorienteret viden) 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Global Citizen ønsker med deres aktiviteter, at bidrage til at virksomheder inden for energi 
og miljø bliver synliggjort og får skabt kontakter til relevante virksomheder i såvel indland 
som udland. 

Målsætningen for Global Citizen er at frembringe viden til brug for verdens problemløsere i 
deres daglige arbejde. Desuden at bidrage til at disse kommer i kontakt med hinanden. 

En del af tilbuddet til virksomhederne er at få oprettet en profil på Global Citizen siden 
med mulighed for eksempelvis at oprette stillingsopslag og dermed tiltrække kompetente 
medarbejdere fra hele verden. Her foruden er det hensigten at virksomheder på tværs af 
landegrænser og arbejdsområder kommer i dialog. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 150.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 

Egenfinansiering udgør ligeledes 150.000 kr.  



Kampagne om Samsøs udvikling til vedvarende energi-ø 

 

Projektparter 

John Reshaur Enevoldsen og Thorkil Green Nielsen, begge journalister. De to ansøger har 
opbakning fra Samsø Energiakademi. 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Kampagnen består af udarbejdelse af bogen ”100 % grøn energi på Samsø” samt et 
informationsfremstød, der vil sætte fokus på Samsøs udvikling til vedvarende energi-ø. 
Målet er at aktiviteterne bidrager til at erfaringerne fra Samsø ”eksporteres” til andre 
lokalsamfund og andre lande. På Samsø er det lykkedes lokalbefolkning, erhvervsliv, 
eksperter og beslutningstagere at samarbejde og gøre Samsø til vedvarende energi-ø.  

Målgruppen for aktiviteten i Danmark er skoleelever i de ældste folkeskoleklasser som 
gymnasieelever, foruden undervisere og journalister. Den udenlandske målgruppe er 
fagfolk og andre med interesse for energi og miljø. 

Det er målsætningen at udbredelsen af erfaringerne fra Samsø kan bidrage til at skabe 
arbejdspladser og inspirere til energiprojekter, specielt i landdistrikter. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 300.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 

Det samlede budget er på 516.000 kr. hvoraf det resterende forventes dækket ved 
salgsindtægter fra bogen. 



Økonomisk støtte til koordinering af aktiviteter i Region Midtjylland i den 
europæiske uge for vedvarende energi i februar 2009-2010. 

 

Projektparter 

Organisation for Vedvarende Energi (OVE) og Energitjenesten 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Den europæiske uge har siden 2005 været en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor 
det overordnede formål er at sætte fokus på EU's energifremtid og klimaforandringer. 
Formålet med den midtjyske del deltagelse er at synliggøre de løsningsmodeller, der 
findes i regionen. Det er målet at profilere regionens særlige styrkeposition på området for 
vedvarende energi. 

Indholdet i den danske del af europæisk uge for vedvarende energi afhænger af, hvor 
mange parter, der kommer til at indgå i samarbejdet om at afholde arrangementer i 
ugen. En del af aktiviteterne vil, på baggrund af sammenfaldet med vinterferie, rette sig 
mod børnefamilier. 

Der søges om tilskud til aflønning af en deltidsansat koordinator i perioden 1. december 
2008 til og med februar 2010. Hertil kommer tilskud til udarbejdelse af 
informationsmateriale, herunder hjemmesideopbygning. Samarbejdspartnere finansierer 
selv egne aktiviteter. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 300.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 

I ansøgningen er ikke anført oplysninger om eventuel egenfinansiering.  



Energi, Industri og Klima – en verden i forandring 

 

Projektparter 

El museet og Danmarks Industrimuseum 

 

Kort beskrivelse af projektet 

Aktiviteterne omfatter to særudstillinger, én hos hver af projektparterne, et energi- og 
klimaværksted, en skoleavis og diverse aktiviteter i regionen i forbindelse med eksempelvis 
særudstillinger. Klimaproblematikken skal præsenteres for publikum, virksomheder og 
undervisningssektoren. Aktiviteterne har til hensigt at aktivere og inspirere til nye initiativer i 
Region Midtjylland. 

Det er målet, at der etableres et sammenhængende koncept af udstillinger, 
formidlingsformer og undervisningsmateriale i relation til temaet ”Energi, Industri og Klima” i 
Region Midtjylland.  

Samarbejdet involverer internationale, nationale og regionale industri- og 
energivirksomheder. Herudover inddrages undervisnings- og forskningsinstitutioner i 
regionen.  

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 1.500.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 

Det samlede budget er på 4.773.000 kr.  



MIDTmiljø – Et interaktivt energi- og miljøkompetencekort over Region Midtjylland 
 

Projektparter 

Århus kommune, Arkitektturbureauet Kollision, Aarhus Universitets Klimasekretariat, 
Arkitektskolen Aarhus, Alexandra Instituttet A/S, Forskningscenteret Digital Urban Living, 
Netværket TEKNE og Moesgaard Museum. Region Midtjylland inviteres med som partner i 
projektet. 

 
Kort beskrivelse af projektet 

Formålet med projektet er at skabe et redskab, der på en ny og innovativ måde kan 
synliggøre Region Midtjyllands kompetencer på energi-, miljø- og klimaområdet.  

Idéen er at udvikle et interaktivt kort over regionen, hvor virksomheder samt forsknings- og 
udviklingsinstitutioner i en række forskellige kategorier er plottet ind. De virksomheder mv., 
der har særlige kompetencer på områderne, vil blive angivet med et farvet ”vindue”. 
Brugerne af kortet kan aktivere vinduet og se yderligere informationer om virksomheden.  

Kortet vil kunne være et gulv eller et bord eller en lignende større flade og vil kunne flyttes 
og anvendes i forbindelse med konferencer, møder og på offentlige steder, som rådhuse 
og biblioteker. 

Kortet tænkes specielt anvendt ved Aarhus Universitets klimakonference i marts 2009 og 
under selve klimatopmødet i København i november/december 2009, men vil også kunne 
anvendes før og efter konferencen, idet dette dog forudsætter regelmæssig opdatering 
af informationerne, hvilket ikke er medtaget i budgettet. 

Det samlede budget for projektet er estimeret til 1,9 mio. kr., idet projektet ud over 
MIDTmiljø også indeholder et interaktivt lærings- og dialogredskab, som Århus kommune 
vil lade udvikle og anvende i forbindelse med borgerinddragelse i relation til kommunens 
klimaindsats. Erfaringerne fra udvikling af dette projekt vil kunne danne basis for MIDTmiljø 
projektet. Århus kommune har foreløbigt bevilget 100.000 kr. til et forprojekt til udvikling af 
idéen. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om 800.000 kr. i støtte fra Vækstforum. 



Folkehøjskolerne I Danmark – COme2gether 

 

Projektparter 

Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (Højskolernes Hus) i samarbejde med 8 højskoler i Region 
Midtjylland. 

 
Kort beskrivelse af projektidéen 

Foreningen af Folkehøjskoler vil med et landsdækkende internationalt projekt forud for 
klimatopmødet sætte fokus på konkrete ideer til løsninger på klimaproblematikken. 

Projektet Come2gether skal vise danskerne og omverdenen, hvad vi kan på energi- og 
klimaområdet i Danmark i form af blandt andet en serie klima-events på 17 højskoler fordelt over 
det meste af landet i uge 33 i august 2009.  

På de deltagende højskoler gennemføres der i hele uge 33 aktiviteter, events og undervisning som 
sætter fokus på klimaproblematikken. Der forventes 300-500 danske deltagere og et tilsvarende 
antal udenlandske deltagere. Deltagerne vil være lokalmiljøer, kommuner/administration, 
virksomheder, NGO’er, ministerier, folketing m.m. 

Ansøgningen fra Foreningen af Folkehøjskoler har til formål at sætte ekstra synlighed på projektet i 
Region Midtjylland Dette skal ske gennem ekstra lokale events samt understøtte det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde i regionen gennem virksomhedsinddragelse og –besøg. 

I Region Midtjylland forventes følgende 8 højskoler at deltage: Odder Højskole, Ry Højskole, 
Vestjyllands Højskole, Silkeborg Højskole, Højskolen Performers House (Silkeborg), Europahøjskolen på 
Kalø, Brandbjerg Højskole, Den Europæiske Filmhøjskole (Ebeltoft) 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der søges om et tilskud på 250.000 kr. til at gennemføre ekstra aktiviteter i Region Midtjylland. 
Projektets samlede budget er på ca. 11 mio. kr. 



Den Europæiske Filmhøjskole 

 

Projektparter 

Den Europæiske Filmhøjskole 

 

Kort beskrivelse af projektidéen 

Den Europæiske Filmhøjskole vil i uge 32 og 33 i 2009 tilbyde et 14-dages kursus hvor der laves 20-25 
miljøfilm. Der forventes deltagelse af ca. 115 unge filmskabere fra hele verden. I de 14 dage laves 
der research, skrives og produceres film af 5-8 minutters varighed, som alle beskriver miljøforhold i 
regionen. 

Filmene vil efterfølgende kunne bruges på Klimatopmødet, på regionale og lokale websites, 
seminarer, kurser m.m. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Projektet har et samlet budget på 1 mio. kr. (ved 100 deltagere – der er også i ansøgningen 
angivet 115 deltagere). Der søges om et tilskud på 500.000 kr. fra Vækstforum idet der påregnes en 
deltagerbetaling på 500.000 kr. (svarende til 5.000 kr. pr. deltager). 



Syddjurs kommune – 3 forskellige aktiviteter 
 

Projektparter 

Syddjurs kommune i samarbejde med Friland samt DR, Energitjenesten, DjursEnergiLand, OVE, NRGI 
og Landdistrikternes Fællesråd. 

Kort beskrivelse af projektidéen 

Der søges om tilskud til at gennemføre 3 aktiviteter som er knyttet sammen. Det drejer sig om: 

1. En messe på Friland den 28. juni 2008 om energi, hvor der vil blive holdt forskellige seminarer 
og foredrag om energiløsninger med udgangspunkt i forbrugerens behov og muligheder. 
Der vil også blive udstillet produkter inden for området. 
 
Frilandsmesse i 2008 tiltrak 1500 besøgende 
 

2. I de 3 uger op til messen vil der på Friland blive etableret en sommercamp i samarbejde 
med mellemfolkeligt Samvirke som et alternativt Klimatopmøde med 30 deltagere fra hele 
verden. På campen vil der blive bygget to bygninger på 15 kvadratmeter, som 
demonstrerer valg af materialer m.m. som er baseret på regionens ressourcer og 
virksomheder. 
 

3. I årets 4 første måneder udarbejdes der informationsmateriale om hvordan man selv kan gå 
i gang med at optimere sit eget hus. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Der er angivet følgende budget for de 3 aktiviteter: 

1. Frilandmesse: 200.000 kr. 

2. sommercamp: 200.000 kr. 

3. informationsmateriale: 315.000 kr. 

Der er ikke angivet finansiering og om der søges om tilskud til alle udgifter. 



TV-serie ”bolig for livet” - TvPeople 
 

Projektparter 

TvPeople, Danmarks Radio, VELFAC (Tv-serie) 

Arkitektfirmaet aart A/S, Esbensen Rådgivende Ingeniører og uddanelsesinstitutionerne AAA og IHA 
samt Alexandra Instituttet (Huset) 

 
Kort beskrivelse af projektidéen 

Projektet omhandler produktionen af en TV-serie i 6 afsnit, der vises på DR1 i forbindelse med 
Klimatopmødet 09. 

Serien følger en helt almindelig midtjysk families hverdag gennem 3 måneder.   

Familien skal bo i et nybygget energipositivt hus opført af VELFAC udenfor Århus. Derudover får 
familien: en højteknologisk elbil, penge til at indrette huset med bæredygtige møbler og 
hvidevarer, kursus i nyttehave og bæredygtig madlavning.  

Serien er et CO2-eksperiment, hvor målet er at familien skal opnå et CO2 neutralt liv, på trods af en 
normal hverdag med transport til job, skole og fritidsinteresser, madlavning, tøjvask ferie etc. Kort 
sagt alle de hverdagsaktiviteter der betyder, at de danske husstande tilsammen står for hele 40 % 
af den samlede danske CO2 udledning. 

Målet med serien er at inspirere den brede danske befolkning til at leve miljøbevidst. 

 

Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? 

Projektets samlede budget er på 2.918.400 kr., hvoraf 50 % finansieres af Danmarks Radio. Der søges 
om støtte fra Vækstforum på 1.459.200 kr. – svarende til 50 % af budgetsummen.  
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