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1. Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje - indstilling med regional medfi-
nansiering

Resumé 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har 
et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for 
den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkur-
renceevne og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

• Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
• Udvikling af innovative netværk 

Der er indkommet endnu 1 ansøgning til Vækstforum for Region Midtjylland, hvor der 
ansøges om regional medfinansiering. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 

Administrationen indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 3,0 mio. 
kr. fra EU’s regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) til medfinansiering af 
netværket af virksomheder på biomasseområdet. Der vil dog være behov for at 
drøfte projektet nærmere med ansøger med henblik på justering til sikring af 
projektets forankring hos de deltagende netværksvirksomheder.  

Beslutning 

Sagsfremstilling 

EU's Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at gøre 
de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional kon-
kurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
  
90 % af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de har 
et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
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10 % af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for 
den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkur-
renceevne og beskæftigelse for 2007. 
  
Der er i 2007 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvidelse og opkvalificering af ar-
bejdsstyrken. Temaet støttes af Den Europæiske Socialfond.  
Der er ligeledes 24,6 mio. kr. til rådighed til temaet Udvikling af innovative netværk. 
Temaet finansieres af Den Europæiske Regionalfond. 
  
Staten stiller i størrelsesordenen 24,6 mio. kr. til rådighed til medfinansiering af den 
konkurrenceudsatte pulje i 2007.  
 
Det er de regionale vækstfora, der har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i 
Danmark. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje søges således via de 
regionale vækstfora.  
  
Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om tildeling af midler fra den konkur-
renceudsatte pulje efter høring af Danmarks Vækstråd. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
udsteder tilsagn eller afslag og varetager den opfølgende sagsbehandling.  
  
For 2007 vil høringen af Danmarks Vækstråd finde sted i forbindelse med rådets møde 
den 11. december 2007.  
  
Overordnet set er initiativet vurderet ud fra, at det bør opfylde følgende principper, jf. 
også Danmarks strategiske referenceramme og de operationelle programmer for struk-
turfondene: 

• Der er tale om en større strategisk satsning  
• Initiativet medvirker til  

o opfyldelse af globaliseringsstrategien og de regionale erhvervsudviklings-
strategier, og/eller  

o at imødegå særlige udfordringer på tværs af alle vækstfora 
• Initiativet iværksættes på felter, hvor der er regionale forudsætninger på området  
• Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab  
• Erhvervslivet deltager aktivt  
• Indsatsen skal være vedholdende, og initiativet har potentiale til at fortsætte ef-

ter projektperioden.  
• Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering. 

Ansøgningen gennemgås i bilag 1, som danner baggrund for sekretariatets indstilling. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 
  
Bilag: 

 Bilag 1 - Ansøgning fra Agro Business Park A/S 
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Bidrag til bilag til d.ord. pkt. til Væstforum om projekter til Den konkurrenceudsatte pulje. 
 
Projekt: Netværk til biomasse til energi 

 
Resume af ansøgningen 

Der søges om tilskud til etablering af et internationalt, innovativt netværk mellem 
forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, beskæftiget med energi på 
basis af biomasse, med følgende formål: 
• Styrke de deltagende virksomheders innovation og udvikling. 
• Styrke uddannelse og kompetenceudvikling hos de deltagende virksomheder. 
• Skabe nye muligheder for samarbejder mellem virksomheder og mellem virksomheder og 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
• Skabe nye forretningsområder og eksportmuligheder for virksomhederne. 
 
Fokus for netværket er teknologier til håndtering af biomasse, herunder husdyrgødning, 
afgrøder og landbrugets og industriens affaldsprodukter, og konvertering heraf til vedvarende 
energi samtidig med, at miljøhensyn og udnyttelse af næringsstoffer vægtes.  
 
Ansøger er CBMI (Center for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation), som er et regionalt 
teknologicenter fysisk placeret i Agro Business Park i Foulum ved Viborg. Konsortieparter i 
projektet i øvrigt er følgende: 
• Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet 
• Teknologisk Institut 
• AgroTech A/S (nyetableret godkendt teknologisk serviceinstitut, som yder teknologisk 

service til jordbrugs- og fødevareerhvervene) 
• Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet 
 
CBMI vil være den centrale aktør i projektet og vil forestå følgende aktiviteter: 
• Udbygning af det netværk af virksomheder og vidensinstitutioner, som på nationalt plan er 

ved at samles under CBMI, således at dette også udbredes til at dække internationale 
institutioner og virksomheder inden for sektoren. 

• Hjælp til virksomheder i netværket med kontakt til forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
både nationalt og internationalt med henblik på at fremme innovation og udvikling af nye 
processer, produkter og services. 

• Hjælp til virksomheder i netværket med anvisning af finansieringsmuligheder for 
forsknings- og udviklingsprojekter. 

• Sikre dansk deltagelse i en række EU projekter inden for området og dermed være med til 
fortsat at opbygge viden og udbygge den danske eksport på området. 

• Der planlægges og gennemføres workshops og temadage med udvalgte emner og temaer 
indenfor indsatsområderne. 

• Formidling af viden og information til de deltagende virksomheder. 
 
 
Budget 

Projektet vil forløbe i perioden 2008 til og med 2010. Det samlede budget for ordningen er 
vurderet til 6,0 mio. kr., som er forudsat finansieret som følger: 
  
Finansiering 
EU, Regionalfond 3,0 mio. kr. 
Staten 1,5 mio. kr. 
De deltagende parter* 1,5 mio. kr. 
I alt 6,0 mio. kr. 
 *CBMI, Århus Universitet, Teknologisk Institut, AgroTech A/S og Københavns Universitet. 
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Indstilling 
Administrationen indstiller 
 
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 3,0 mio. kr. fra EU’s 
regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) til medfinansiering af netværket af virksomheder 
på biomasseområdet. Der vil dog være behov for at drøfte projektet nærmere med ansøger 
med henblik på justering til sikring af projektets forankring hos de deltagende 
netværksvirksomheder.  
 
 
Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 

 
• Der er tale om en større strategisk satsning med henblik på udvikling af teknologier og 

virksomheder på biomasseområdet. 
 

• Initiativet falder godt i tråd med Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi, 
herunder megasatsningen inden for energi og miljø. Denne megasatsning indeholder 
flere initiativer på biomasseområdet, herunder er der netop peget på etablering af 
netværk for virksomheder på dette område. Initiativet vil endvidere medvirke til, at de 
deltagende virksomheder vil stå bedre rustet til det globale marked. Endelig går 
projektet på tværs af vækstfora, da projektet åbent for virksomheder fra andre 
regioner. 

 
• Der er særlige regionale forudsætninger på området, idet region Midtjylland 

erhvervsmæssigt står særligt stærkt på biomasseområdet. 
 

• Det er tale om et stærkt partnerskab mellem erhvervsvirksomheder og forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner. 

 
• Erhvervslivet deltager aktivt, idet der er tale om et netværk af virksomheder. De 

deltagende virksomheder deltager dog ikke i finansiering af projektet. Dette forhold vil 
kunne svække virksomhedernes indflydelse og engagement i netværket og dermed 
tilpasningen af netværket til virksomhedernes aktuelle behov. 

 
• Indsatsen er vedholdende, idet netværkssamarbejdet forventes at fortsætte efter 

projektperioden 2008-2010. 
 

• Projektet finansieres ud over af midler fra regionalfonden og staten af de deltagende 
parter. 
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