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Projekt: Udvikling af innovative netværk blandt underleverandører til 

vindmølleindustrien 

 
Resume af ansøgningen 

Vindmølleindustriens brancheforening søger om tilskud til medfinansiering af etablering og drift 
af et innovativt netværk af underleverandører til vindmøller. 
  
Formålet med netværket er at styrke samarbejde mellem underleverandørerne internt samt 
mellem underleverandørerne og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 
  
Resultatet af disse samarbejder skal være forbedret innovation hos underleverandørerne 
samt reducerede rekrutteringsproblemer og øget kompetenceudvikling internt i 
virksomhederne, således at virksomhederne vil stå stærkere i den globale konkurrence. 
 
Vindmølleindustriens brancheforening foreslår etableret et virksomhedsnetværk af 
underleverandører i vindmøllebranchen. 11 konkrete underleverandører, som er påbegyndt en 
dialog om øget samarbejde, forventes at være med i netværket fra starten, men netværket vil 
være åbent for alle virksomheder, der har tilknytning til vindmølleindustrien. 
  
Netværket begrænses ikke af regionsgrænser. Det samlede antal medlemmer af 
Vindmølleindustrien i de 3 regioner i Jylland/Fyn udgør 127 virksomheder, hvoraf 65 er 
beliggende i Region Midtjylland. 
   
Baggrunden for initiativet er de store udfordringer, som Vindmølleindustriens 
underleverandører står overfor pga. øget international konkurrence.  
  
Én af udfordringerne er fortsat udvikling af underleverandørernes kompetencer og 
udviklingsevne, hvilket bl.a. kræver adgang til kompetent arbejdskraft. Netværkssamarbejdet 
vil skabe samarbejde mellem virksomhederne om rekruttering af nye medarbejdere og 
kompetenceudvikling for eksisterende medarbejdere. 
  
En anden udfordring for underleverandørerne er at få del i det voksende verdensmarked for 
komponenter til vindmølleindustrien, hvor de relativt små danske 
underleverandørvirksomheder let kommer til at stå svagt. Netværkssamarbejdet kan medvirke 
til større grad af systemleverancer, hvor flere leverandører kan gå sammen om at levere større 
delsystemer, hvilket vil styrke leverandørernes position. 
 
Netværkssamarbejdet indebærer bl.a. ansættelse af en koordinator, som vil have til opgave at 
arrangere seminarer og konferencer samt koordinere uddannelsesaktiviteter med forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner. 
 
De forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som netværket forventes at samarbejde med, vil 
bl.a. omfatte Ingeniørhøjskolen i Århus, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, 
inkl. RISØ.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Budget 

Projektet vil forløbe i perioden 2008 til og med 2010. Det samlede budget for ordningen er 
vurderet til 3,65 mio. kr., som er forudsat finansieret som følger: 
  
Finansiering 
EU, Regionalfond 1,75 mio. kr. 
Staten 0,5 mio. kr. 
Region Midtjylland 0,5 mio. kr. 
De deltagende virksomheder 0,9 mio. kr. 
I alt 3,65 mio. kr. 
  
 
Indstilling 
Administrationen indstiller 
 
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 1,75 mio. kr. fra 
EU’s regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) til medfinansiering af netværket af 
underleverandører til vindmøller. 
 
at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der til samme formål anvendes 0,5 mio. kr. af 
reservationen til udmøntning af megasatsningen for energi og miljø. 
 
 
Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 

 
• Der er tale om en større strategisk satsning med henblik på, at underleverandørerne til 

vindmølleindustrien vil stå bedre rustet til den internationale konkurrence. 
 

• Initiativet falder godt i tråd med Region Midtjyllands erhvervsudviklingsstrategi, 
herunder megasatsningen inden for energi og miljø. Denne megasatsning indeholder 
flere initiativer på vindmølleområdet, herunder er der netop peget på etablering af 
netværk for underleverandører til vindmølleindustrien. 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 vindmølleområdet. 
 

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

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

 
• Indsatsen er vedholdende, idet netværkssamarbejdet forventes at fortsætte efter 

projektperioden 2008-2010. 
 

• Der er den fornødne medfinansiering, idet projektet ud over af midler fra 
regionalfonden, Region Midtjylland og staten finansieres af de deltagende 
virksomheder. 


