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1-01-76-17-07 
1. Referat af Vækstforums møde den 13. juni 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes.

Beslutning 
Referatet blev godkendt med følgende bemærkning – indkommet fra Nicolai Vammen – 
til punkt 4. vedr. Megasatsningen – energi og miljø:  

Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiom-
rådet. 
 
 
 
1-30-76-2-07 

2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstfo-
rum for Region Midtjylland og Regeringen
 
Resumé 
Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og er-
hvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for 
perioden 2007 - 2009 og med mulighed for årligt at drøfte behovet for justeringer. 
  
Parterne mødes således i maj 2008 for at drøfte de foreløbige resultater af partner-
skabsaftalen. 
  
For at sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsafta-
len, har sekretariatet for Vækstforum udarbejdet den vedhæftede oversigt over indsats-
områder, allerede fastlagte initiativer på området i Vækstforums strategi og handlings-
plan, samt øvrige initiativer på området. Sidste del af skemaet er en oversigt over de 
aktører, som er relevante i forhold til aftalens udmøntning. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at der på baggrund af den vedhæftede oversigt over Partnerskabsaftalens indsats-
områder, og efter dialog med relevante aktører i forhold til aftalens udmøntning, 
udarbejdes et konkret oplæg til det videre strategiske arbejde med aftalen til 
Vækstforums møde den 29. oktober 2007,

 at sekretariatet inddrager relevante aktører i udarbejdelsen af dette oplæg.

Beslutning 
Som indstillet. 
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1-31-76-3-07 

3. Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 13. juni 2007 en udviklings- og implemente-
ringsplan for initiativerne i Vækstforums handlingsplan. Det fremgår af udviklings- og 
implementeringsplanen, at der som hovedregel udarbejdes resultatkontrakter i forbindel-
se med større initiativer prioriteret af Vækstforum. Sekretariatet har efterfølgende udar-
bejdet en skabelon for kontrakter, herunder resultatkontrakter.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender skabelon for kontrakter i Regional Udvikling, herunder 
vejledning til samme.

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
1-01-76-8-07 

4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4

Resumé 
Der igangsættes et iværksætterprogram målrettet især de ambitiøse og vækstpotentielle 
iværksættere med det formål at øge etablerings- og overlevelsesraten og at fordoble 
andelen af vækstiværksættere inden 2015, som det er aftalt i partnerskabsaftalen med 
regeringen. Programmet koordineres tæt med statens initiativer til udmøntning af globa-
liseringsaftalen. 
  
På baggrund af forprojektets anbefalinger understøtter programmet en sammenhæn-
gende og gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur ved bl.a. at tilbyde en startpakke 
med gratis specialiseret rådgivning før virksomhedsstart og en vækstpakke efter virk-
somhedsstart med mulighed for køb af specialiseret rådgivning til reduceret pris. Andre 
elementer er vækstgrupper, iværksætteri fra eksisterende virksomheder og udvikling af 
mentornetværk. Endelig understøtter programmet det samlede system med kompeten-
ceudvikling, markedsføring mv. Arbejdstitlen for initiativet er ”Specialiseret rådgivning 
for vækstiværksættere”.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et 2-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 18,6 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler,

at Vækstforum reserverer 15,8 mio. kr. af midlerne fra Den Europæiske Regional-
fond til medfinansiering af rådgivning, kvalitet i rådgivningssystemet mv.,

at Vækstforum reserverer 1,8 mio. kr. af midlerne fra Den europæiske Socialfond 
til medfinansiering af vækstgrupper og iværksætterkurser,

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum.
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Beslutning 
Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 
 
 
 
 
1-33-76-24-07 

5. Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7

Resumé 

Projektet har til formål at undersøge, hvordan Region Midtjylland kan fremme tilførslen 
af risikovillig kapital til regionens vækstiværksættere og –virksomheder ved at iværksæt-
te mindre initiativer og forberede et større initiativ. 

  

Forprojektets formål var dels at udarbejde en status på markedet for risikovillig kapital, 
dels give anbefalinger til det videre arbejde. Status på området er, at der generelt sker 
en mindre tiltrækning af risikovillig kapital til regionens virksomheder i forhold til Øst-
danmark, og at det gensidige kendskab mellem de mange små initiativer bør styrkes. 

  

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde anbefales det, at der igangsættes følgende ind-
satser: 

1. Opbygning af regionale kompetencer inden for viden om kapitalformidlere og re-
gional forankring af statslige initiativer  

2. Fremme af Business Angels-investeringer  
3. Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af mindre lån  
4. Udvikling af koncept og etablering af regionalt investeringsselskab. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektet som et to-årigt initiativ med den beskrevne 
organisering og økonomi,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 6,0 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler,

at Vækstforum reserverer i alt 5,5 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond, 

at der afholdes informationsmøder m.v. og indkaldes ansøgninger til godkendelse i 
Vækstforum.  

 
Beslutning 
Sagen udsættes med bemærkning om, at projektets økonomi gennemgås med henblik 
på at målrette indsatsen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivnings-
systemet, således at økonomien afspejler Vækstforums ønsker om at begrænse den del, 
der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et étcifret mio. beløb. 
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1-33-76-89-07 
6. Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) 

om støtte til aktiviteter til regional udvikling 2007-2010
 
Resumé 
Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) ansøger om en bevilling 
på 4 mio. kr. i 2007-2010 til finansiering af regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. An-
søgningen indgår som led i en samarbejdsaftale med kommunerne under Landsdelscen-
ter Midt-Vest om en fælles finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til 
AU-HIH. Ansøgningen skal ses som led i den fusion, der blev indgået mellem Aarhus 
Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i 2006, som bl.a. betød etablering af vide-
regående uddannelser på kandidatniveau. De tidligere 3 amter gav således en bevilling i 
2006 på 4 mio. kr. med en forventning om, at Region Midtjylland efterfølgende bidrog til 
finansieringen med 4 mio. kr. i årene 2007-2010. Ansøgningen omfatter ansøgning om 
midler til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter inden for innovation, iværksætteri, 
brobyggerfunktioner og IT.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 4 mio. kr. pr. år 
2007 – 2010 til finansiering af erhvervsudviklingsaktiviteter i tilknytning til AU-
HIH inden for innovation, iværksætteri, brobyggerfunktioner og IT, 

at der i samarbejde med AU-HIH bliver indgået de nødvendige resultatkontrakter 
for en 2-årig periode 2007-2008, og at samarbejdsaftale og resultatkontrakter 
revurderes ultimo 2008 for programmets resterende løbeperiode 2009-2010.  

Beslutning 
Som indstillet. 
Laurits B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, deltog ikke under behandlingen af 
denne sag. 
 
 

1-33-76-22-07 

7. Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4

Resumé 
Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som privat regi vil være, at der stil-
les stadig stigende krav om mere formel uddannelse. 
  
I lyset af Vækstforums strategier og handleplaner, der stemmer godt overens med Glo-
baliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indsats på 
området for videregående uddannelser i de kommende år. Det drejer sig om alle tre ni-
veauer - LVU, MVU og KVU. Region Midtjylland har en ekstra stor udfordring i den sam-
menhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret fra vest til øst. Derfor ønskes et 
udviklingsprojekt "Mere Uddannelse" iværksat. Mere uddannelse vil overordnet omfatte 
to delprojekter. 
  
For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. For det andet vil 
der være behov for at styrke og udbygge de videregående uddannelsestilbud dels gen-
nem mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages at kunne mindske frafaldet. 
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Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde med erhvervslivet 
(som også kan omfatte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke til at fastholde og 
udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående uddannelser, ligesom 
en yderligere internationalisering af uddannelserne kan være ønskelig. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektforslaget til projekt Mere uddannelse til videre 
foranstaltning, herunder

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der reserveres 4,1 mio. kr. til medfi-
nansiering af projektet i en toårig periode.

 
Beslutning 
Som indstillet, med bemærkning om at initiativet skal koordineres med Undervisnings- 
og Videnskabsministeriets initiativer, og at der fortsat skal fokuseres på den del af pro-
jektet, som vedrører praktik i uddannelserne.  
 
 
 
1-33-76-12-07 

8. Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune 
om at blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af 
operatør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af Er-
hvervsPhD-undersøgelse

Resumé 
Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte projektet Markedsplads 
for højtuddannede. Et element af projektet er etableringen af et Campus for højtuddan-
nede i et af regionens yderområder. Campus har til formål at tiltrække praktikanter og 
højtuddannede til den vestlige del af Region Midtjylland. Efter anmodning fra Vækstfo-
rum har Ringkøbing-Skjern Kommune ansøgt om at blive testkommune for Campus. 
  
Som led i projektet skal der også ansættes lokale kontaktmæglere, der skal have en op-
søgende funktion over for virksomheder. Der skal endvidere afvikles regionale karriere-
messer, samt etableres en webside og jobbørs i relation til projektet. Aarhus Universitet 
og Handels- og Ingeniørhøjskolen indstilles til at blive udpeget som regional operatør for 
denne del af projektet. 
  
Projektet omfatter desuden gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for Er-
hvervsPhD'ere i Region Midtjyllands virksomheder. Forsknings- og Innovationsstyrelsen 
har inviteret Region Midtjyllands Vækstforum til at samarbejde om gennemførelse af 
undersøgelsen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum imødekommer Ringkøbing-Skjern Kommunes ansøgning om at blive 
test-kommune for etableringen af et Campus for højtuddannede,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges i alt 1,1 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektledelse og netværksskabelse i 
forbindelse med Campus i perioden 2007-2010,

at Vækstforum indstiller, at der bevilges 0,8 mio. kr. fra EU's mål Regionalfond, 
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indsatsområde 1.1: "Innovation, videndeling og videnopbygning", til projektle-
delse af Campus,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 0,2 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til gennemførelsen af en undersøgelse af 
barrierer for ErhvervsPhD'ere.

at Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen udpeges som regional ope-
ratør i forbindelse med lokale kontaktmæglere, administration af regionale kar-
rieremesser, web-side og jobbørs for "Markedsplads for højtuddannede" for en 
3-årig periode 2007-2010,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 3,4 mio. kr. af Region 
Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til lokale kontaktmæglere, administration 
af regionale karrieremesser, web-side og jobbørs  i perioden 2007-2010,

at Vækstforum indstiller, at der bevilges 4,1 mio. kr. fra EU's mål Regionalfond, 
indsatsområde 1.1: "Innovation, videndeling og videnopbygning", til lokale kon-
taktmæglere m.v.

  
Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering til Campus samt kontaktmæglerne fra 
andre parter som beskrevet i finansieringsoversigterne. 
Det forudsættes, at der opnås medfinansiering til ErhvervsPhD-undersøgelsen fra Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen. 
 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at der eksisterer et lignende initiativ i regi af Er-
hverv Århus og Herning Kommune. Det foreslås, at der tages kontakt til Erhverv Århus, 
Bente Steffensen for videndeling. 
 
Vækstforum bemærkede, at man ikke ønskede at forholde sig til, det i sagsfremstillingen 
anførte om medfinancieringstyper af projektet bl.a. i form af husleje. 
 
 
1-30-76-5-07 

9. Brugerdreven innovation - forprojekt. Handlingsplanens pkt. 5.4

Resumé 
Under Regeringens virksomhedsprogram for brugerdreven innovation igangsættes et 3-
årigt demonstrationsprojekt om Brugerdreven Innovation (BDI) af hjælpemiddelteknologi 
med forventet støtte på 6 mio. kr. Region Midtjylland medfinansierer med op til 5 mio. 
kr. i forlængelse af Handlingsplan 2007-2008 pkt. 5.4. om en større indsats i forhold til 
brugerdreven innovation. 
  
Demonstrationsprojektet tager udgangspunkt i brugernes behov og udvikler metoder til 
BDI, der implementeres i en række virksomheders drift. Projektet består af 3 eksperi-
menter samlet i en fælles aktivitet, der systematiserer, formidler og implementerer me-
toderne. Demonstrationsprojektets aktiviteter, der involverer brugere, medarbejdere i 
den sociale sektor, virksomheder og videninstitutioner, vil generere et fremtidigt viden-
miljø for BDI i Region Midtjylland, der løbende iværksætter nye projekter i relation til 
Region Midtjyllands kommende innovationsstrategi finansieret bl.a. ved EU-midler og 
virksomhedsprogrammet for BDI. Endvidere vil demonstrationsprojektets resultater kun-
ne understøtte regionens øvrige strategiske megasatsninger samtidig med, at der for-
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venteligt også fremover bliver en høj statslig prioritering af BDI som vækstdriver i globa-
liseringsstrategien. 
  
Herudover anbefaler forprojektgruppen, at Vækstforum udarbejder en overordnet inno-
vationsstrategi, herunder en strategi for BDI til vedtagelse primo 2008, der dels skal 
understøtte og synliggøre innovationsperspektivet i erhvervsudviklingsstrategien, dels 
sætte retningen for Vækstforums fremtidige beslutninger på innovationsområdet. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum søger virksomhedsprogrammet for BDI om støtte til demonstrati-
onsprojekt om udvikling af hjælpemiddelteknologi på det sociale område ved 
hjælp af BDI, så det kan igangsættes 2008,

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges en ramme på 5 mio. kr. af 
de afsatte midler til BDI til medfinansiering af projektet,

at Vækstforum nedsætter en arbejdsgruppe bestående af forprojektgruppen, ad 
hoc suppleret med relevante eksperter, der i efteråret 2007 udarbejder oplæg til 
en samlet innovationsstrategi, herunder en strategi for BDI, der bl.a. lægger op 
til organisering af det fremtidige videnmiljø for BDI i Region Midtjylland.

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 

1-26-50-07 

10. Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august 2007

Resumé 
Vækstforum har besluttet, at en del af midlerne til regional udvikling skal anvendes i 
formålsbestemte puljer. Vækstforum har den 13. juni godkendt blandt andet en formåls-
bestemt pulje til regionale oplevelsesprojekter, og Regionsrådet har efterfølgende afsat 
midler hertil.  
  
Puljen til regionale oplevelsesprojekter har været udbudt med en første ansøgningsrunde 
den 1. august 2007. Der er indkommet 42 projektansøgninger, hvoraf 4 ansøgninger er 
ledsaget af færdige projektforslag.  
  
Projektforslagene er forelagt det nedsatte ekspertudvalg, som finder, at 2 projekter di-
rekte kan forelægges Vækstforum for en bevilling fra puljen til regionale oplevelsespro-
jekter, og at 8 projektidéer kan viderebearbejdes til egentlige ansøgninger. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen om 1. udbudsrunde for regionale oplevelsesprojekter tages til oriente-
ring. 
 
Beslutning 
Som indstillet. 
. 
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 1-26-50-07 

11. Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen 
for regionale oplevelsesprojekter, første runde.

Resumé 
Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under 
Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Projektet er indsendt i forbindelse 
med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. Projektet kobler sig til den natio-
nale satsning på udvikling af helårsturisme.  
  
Projektet handler om at skabe mulighed for en forlængelse af turistsæsonen, gerne frem 
mod egentlig helårsturisme. Dette vil give turisterhvervet i Region Midtjylland et løft hen 
imod et mere lønsomt, konkurrencedygtigt og helhedsorienteret erhverv. De enkelte 
turistdestinationer i regionen vil få mulighed for at gentænke indsatsen i destinationen 
med henblik på innovation, vækst og helårsforretning. Projektet indeholder dels en fæl-
les del for alle destinationer og dels genenmførelse af konkrete projekter i turistdestina-
tioner. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 2.785.000 kr. til projektet fra pul-
jen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, at finansieringen 
tilvejebringes som beskrevet.

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
  
 
1-26-50-07 

12. Sund turisme – forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region 
Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde

Resumé 
Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter under 
Vækstforums indsatsområde 5.8 Oplevelsesøkonomi. Ansøgningen er indsendt i forbin-
delse med udbudsrunden for regionale oplevelsesprojekter. 
  
Sundhed og welness betyder meget for deen enkelte og udgør et betydningsfuldt poten-
tiale i oplevelsesøkonomien. Projektet lægger op til at turisten skal møde en region, hvis 
klare profil er sund livsstil, og hvor turismeerhvervet tilbyder alsidige, nytænkende og 
professionelle oplevelsesprodukter knyttet til sundhed for både krop og sjæl. Projektet 
indeholder - ud over en analysedel - 4 delprojekter, som handler om etsundt friluftsliv, 
økologi og fødevarer, welness og kur samt sundhedsservicekoncept for behandling under 
ferie. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.250.000.- kr. til projektet fra 
puljen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, at finansieringen 
tilvejebringes som beskrevet.
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Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
1-33-70-5-07 

13. Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne

Resumé 
Vækstforum godkendte på sit møde den 16. april 2007 et forprojekt for arbejdet med 
oplevelsesøkonomi, herunder nedsættelse af en projektgruppe, der har haft til formål at 
udarbejde et oplæg om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne. Projektgruppen 
har udarbejdet et notat, som beskriver kriterier for udvælgelse af konsortier/projekter, 
tidsplan for arbejdet og eksempler på typer af internationale oplevelsesfyrtårne. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum godkender projektgruppens notat som grundlag for det videre ar-
bejde med internationale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan for arbejdet.

 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvæl-
gelsen af projekterne. 

Der skal derfor lægges op til, at der i fase 4 kan der ydes støtte med mere end 5 mio. 
kr. – uden begrænsningen på de 15 mio. kr., som fremgår af sagsfremstillingen. 

  
 
 
 
1-33-7-06-V 

14. Fonden Midtjysk Turismes Strategiske Udviklingsplan og aktiviteter 2008 - 
2010

Resumé 
For at styrke, videreudvikle og bevare kontinuteten i det regionale turisme udviklingsar-
bejde anbefaler administrationen, at Fonden Midtjysk Turisme aktiviteter videreføres 
med udgangspunkt i den Strategiske Udviklingsplan.  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anbefaler regionsrådet at bevilge et beløb på 2.500.000 kr. pr. år, 
fra 2008 og frem til udgangen af 2010, til gennemførelse af Fonden Midtjysk 
Turismes basisaktiviteter i forhold til den Strategiske Udviklingsplan for turismen 
i Region MIdtjylland og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi,

at Vækstforum anmoder administrationen om at udarbejde et oplæg om at afsætte 
et beløb på 2.500.000 kr. til konkrete projekter (procesmidler) hvis anvendelse 
konkretiseres i en resultatkontrakt mellem Midtjysk Turisme og Region Midtjyl-
land.
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Beslutning 
Som indstillet. 
   
 
 
 
  
1-33-76-71-07 

15. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud.

Resumé 
Uviklingscenter for Møbler og Træ, UMT ansøger om 1,2 mio. kr. i driftsstøtte til centrets 
aktiviteter i 2007-2009. UMT er etableret under VTU-ministeriets ordning som et regio-
nalt teknologicenter. UMT er oprettet som en erhvervsdrivende fond med en bestyrelse. 
Centeret har indtil udgangen af 2007 fået bevilget 3,5 mill.kr. for en 2 årige periode med 
forventning om forlængelse i endnu 2 år. Ansøgningen omfatter driftsmæssig støtte til 
centrets aktivitetsområder indenfor innovation, samarbejde, formidling, kompetenceud-
vikling m.v 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum drøfter ansøgningen

at Vækstforum opfordrer udviklingscentret til at udvikle og levere specialiserede 
ydelser i tilknytning til de godkendte programmer for virksomhedsudvikling og 
iværksætteri.

 
Beslutning 
Vækstforum fastholdt deres oprindelige beslutning fra mødet den 16. april 2007 om ikke 
at yde driftstilskud og at administrationen går i dialog med Udviklingscenter for Møbel og 
Træ med henblik på at UMT kan udarbejde en ansøgning, der understøtter Vækstforums 
Erhvervsudviklingsstrategi. 
 
 
 
 
1-26-54-07 

16. Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere

Resumé 
Region Midtjylland har modtaget en ansøgning om støtte til Unge Forskere 2008, der 
udskriver en række konkurrencer for børn og unge inden for det naturvidenskabelige 
område. Midlerne skal primært dække udgifter til de danske finalisters deltagelse i inter-
nationale videnskabskonkurrencer samt videreudvikling af projektideer. 
Konkurrencernes målsætning om at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab 
er i tråd med Vækstforums prioritering af at understøtte tilgangen til de naturvidenska-
belige uddannelser. 
Der søges om 200.000 kr. fra Region Midtjylland. Der er søgt om tilsvarende beløb fra de 
øvrige danske regioner. I 2006, der er det senest tilgængelige regnskabsår, modtog Un-
ge Forskere i alt 0,8 mio. kr. i tilskud fra 21 universiteter og erhvervsvirksomheder m.v., 
svarende til et gennemsnitligt støttebeløb på ca. 38.000 kr. Hertil kom tilskud fra fonde 
og ministerier. 
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Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum imødekommer ansøgningen om at støtte Unge Forskere,

at  beløbets størrelse fastlægges således, at det ligger på niveau med støttebelø-
bene fra de øvrige regioners vækstfora.

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
 
1-32-76-10-07 

17. Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for 
delprogrammet Kattegat-Skagerrak, Interreg IV

Resumé 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen om ansvar og kompeten-
cefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regio-
nalfond og Den Europæiske Socialfond samt programudkastet for Øresund-Kattegat-
Skagerrak anmodet om udpegning af et medlem og en suppleant fra Vækstforum Midt-
jylland til styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerrak. I henhold til ligestil-
lingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en mand og en kvin-
de. Der indstilles således både en mand og en kvinde til henholdsvis overvågningsudval-
get samt til pladsen som suppleant.  
 
Styringsudvalget består af 18 medlemmer, 6 fra hver af landene som programmet dæk-
ker. Styringsudvalget skal udvælge de projekter, der opnår støtte fra delprogrammet.  
 
Dertil kommer, at regionen skal medfinansiere de administrative omkostninger i forbin-
delse med administration af delprogrammet. Udgiften beløber sig til 991.045 kr. årligt i 
programperioden 2007-2013. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum udpeger et medlem og en suppleant til styringsudvalget for delpro-
grammet Kattegat-Skagerrak under Interreg IV, under hensyntagen til ligestil-
lingsloven

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af de afsatte midler til erhvervud-
vikling årligt i perioden 2007-2013 bevilges 991.045kr. til medfinansiering af de 
administrative omkostninger og kontrolprocedure i forbindelse med program-
gennemførelsen. I den syvårige periode udgør medfinansieringsbehovet således 
6.937.312 mio. kr.

 
Beslutning 
Erhvervsrepræsentanterne vender tilbage eventuelt i samarbejde med uddannelsesre-
præsentanterne med forslag til medlem og suppleant til styringsudvalget for delpro-
grammet Kattegat-Skagerrak, under hensyntagen til ligestillingsloven. 
Vækstforum godkendte indstillingen vedr. den regionale medfinansiering og Vækstforum 
indstiller hermed til Regionsrådet at der af de afsatte midler til erhvervudvikling årligt i 
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perioden 2007-2013 bevilges 991.045kr. til medfinansiering af de administrative om-
kostninger og kontrolprocedure i forbindelse med programgennemførelsen. I den syvåri-
ge periode udgør medfinansieringsbehovet således 6.937.312 mio. kr.  
 
 
 
0-2-30-07 

18. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors

Resumé 
Regionsrådet anmoder Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens 
godkendelse af, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen for Dansk Skaldyr-
center, Nykøbing Mors 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum indstiller til økonomi- og erhvervsministeren, at ministeren godken-
der, at Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med et medlem i bestyrel-
sen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors

 
Beslutning 
Som indstillet. 
  
 
 
 
1-33-76-57-07 

19. Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers 
(LAG-ers) udviklingsstrategier, status for dannelse af LAG-er m.v. - Handlings-
planens pkt. 3.4 

Resumé 
De Lokale Aktions Grupper (LAG-er), der skal varetage prioritering af midler til udvikling 
i lokalområder efter Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet 2007-2013, skal 
udarbejde udviklingsstrategier for indsatsen. Regionsrådet og Vækstforum skal godken-
de, at LAG-ernes udviklingstrategi er i overensstemmelse med henholdsvis den regionale 
udviklingsstrategi og den regionale erhvervsudviklingsstrategi. 
Der foreligger indstilling om proceduren for behandling og godkendelse af LAG-ernes 
udviklingsstrategi - i forhold til erhvervsudviklingsstrategien - i Vækstforum. 
Sagen forelægges parallelt for Forretningsudvalget og Regionsrådet med tilsvarende ind-
stilling for behandling og godkendelse af LAG-ernes udviklingsstrategi - i forhold til den 
regionale udviklingsstrategi. 
Der redegøres samtidig for status for dannelse af LAG-erne og for de øvrige projekter 
under handlingsplanens pkt. 3.4.   

Den administrative styregruppe indstiller, 

at administrationen – hvis der ikke er bemærkninger til udviklingsstrategien – 
meddeler dette til LAG-en inden for fristen på 14 dage fra modtagelsen.

at administrationen – hvis der vurderes at være uoverensstemmelse med de regio-
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nale erhvervsudviklingsstrategier - meddeler dette til LAG-en inden for fristen på 
14 dage og samtidig påbegynder forhandling om løsning af uoverensstemmel-
sen. Resultatet af forhandlingerne forelægges Vækstforum til beslutning.

at orienteringen om status for LAG-dannelsen og de øvrige projekter under hand-
lingsplanens pkt. 3.4 tages til orientering.

 
Beslutning 
Som indstillet dog med bemærkning om, at Vækstforum delegerer kompetencen til for-
manden for Vækstforum til at træffe afgørelse i de sager, hvor det er nødvendigt at ind-
gå  i forhandling med en LAG, for at sikre overensstemmelse mellem LAG-udviklings-
strategi og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. 
 
 
 
1-33-76-92-07 

20. Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas 
center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk"

Resumé 
Thyborøn Havn har sammen med havnens interessenter og erhvervsaktører udarbejdet 
en strategiplan med det mål at gøre Thyborøn Havn til "Nordeuropas center for landing 
og omsætning af højkvalitets konsumfisk". I forlængelse heraf har aktørerne besluttet at 
gennemføre et 5-årigt udviklingsprojekt, der har til formål at sikre en markant udvikling 
af Thyborøn Havns omsætning af konsumfisk. Thyborøn Havn har i den forbindelse 
sammen med Thyborøn Fiskeriauktion og Thyborøn Fiskeriforening afsat samlet 1,0 mio. 
kr. til gennemførelse af et forprojektet og ansøger Region Midtjylland om et tilsvarende 
beløb .  

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges et tilskud på 1,0 mio. kr. til forpro-
jektet: "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og om-
sætning af højkvalitets konsumfisk"

 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
  
 
 
  
1-33-76-20-07 

21. Status vedrørende projekt kompetenceplatform

Resumé 
Vækstforum i Region Midtjylland vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at godkende pro-
jekt Kompetenceplatform, der skal skabe mere og bedre efteruddannelse i de Midtjyske 
virksomheder. Kompetenceplatformen skal fremme dialogen mellem virksomhederne, 
medarbejderne og uddannelsesinstitutionerne om uddannelsesindsatsen og sikre, at ud-
dannelsesindsatsen i små og mellemstore midtjyske virksomheder får et løft. Vækstfo-
rum besluttede ved samme lejlighed at etablere et Kompetenceråd, og valgte LO’s re-
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præsentant i Vækstforum Viggo Thinggård, HK Østjylland, som formand. Kompetencerå-
dets øvrige medlemmer er under udpegning. 
Iværksættelsen af projekt Kompetenceplatform følger Undervisningsministeriets tidsplan 
for ansøgninger til initiativet Tværinstitutionel vejledning og rådgivning.  

Den administrative styregruppe indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning
 
Beslutning 
Som indstillet.  
 
Viggo Tinggaard orienterede om temaarrangementet vedr. Kompetenceplatformen, som 
var blevet afholdt den 5. september 2007.  
 
Det første møde i Komptenrådet afholdes den 2. november 2007 og Viggo Thinggaard 
opfordrede til, at de sidste udpegninger til medlemmer af Kompetencerådet blev priorite-
ret i organisationerne. 
 
 
 
1-33-76-77-07 

22. Behandling af projekter under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfonds-
midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for 2007.

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 
konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 pct. 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 pct. 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 kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

 Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
 Udvikling af innovative netværk 

Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at ansøgningsfristen til Vækstforum for Region Midtjylland for den konkurenceud-
satte pulje bliver den 1. oktober 2007,

at Vækstforum behandler administrationens indstilling på sit møde den 29. oktober 
2007, således at fristen for indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen - den 7. 
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november - overholdes.
 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
1-33-70-9-07 

23. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Resumé 
Økonomi- og Erhvervsministeriet har udgivet publikationen Regionalpolitisk vækstrede-
gørelse 2007 med en beskrivelse af de styrkede rammer for den regionale indsats for 
vækst og erhvervsudvikling. 
  
De styrkede rammer for regional indsats for vækst og erhvervsudvikling, tager deres 
udgangspunkt i regeringens globaliseringsstrategi fra foråret 2006, samt aftalen om glo-
baliseringspuljen på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010. De netop indgåede 
partnerskabsaftaler mellem vækstfora og regeringen er en del af gennemførelsen af glo-
baliseringsstrategien og aftalerne finansieres til dels af globaliseringspuljen. 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 tages til orientering.
 
Beslutning 
Som indstillet. 
 
 
 
1-33-76-60-07 

24. Grønbog fra EU-kommisionen vedr. nye perspektiver på det europæiske 
forskningsrum

Resumé 
Der skal indledes en ny tre-årig fase af EU-kommissionens Lissabon-strategi for vækst 
og jobskabelse i 2008. Der er i den forbindelse udarbejdet en grønbog vedr. nye per-
spektiver på det europæiske forskningsrum, som relaterer sig til flere af indsatsområ-
derne i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Det er især i forbindelse med målsæt-
ningerne om at styrke regionens videnmiljøer, samt fremme samarbejdet mellem vide-
ninstitutioner og virksomheder, at de indsatsområder, som fremhæves i grønbogen, har 
en høj grad af sammenfald med erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger. Det er det-
te sammenfald, som er baggrunden for at orientere Vækstforum om grønbogens indhold. 

Sekretariatet indstiller, 

at  orienteringen tages til efterretning. 
 
Beslutning 
Som indstillet med bemærkning om, at Region Midtjyllands Bruxelles kontor skal inddra-
ges for at konkretisere, hvordan Vækstforums initiativer kan komme i betragtning i for-
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hold til den nye tre-årige fase af EU-kommissionens Lissabon-strategi for vækst og job-
skabelse i 2008. 
 
 
  
1-00-13-06-V 

25. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland

Sagsfremstilling 
Gitte Grønbæk har som konsekvens af sit jobskifte valgt at forlade Vækstforum for Regi-
on Midtjylland. 
  
Det betyder, at der skal udpeges en ny repræsentant for uddannelsesområdet og da Git-
te Grønbæk har repræsenteret KVU-området (korte, videregående uddannelser), anbefa-
les det, at der udpeges en repræsentant for samme uddannelsesområde. 
  
Der skal i udpegningen tages hensyn til lov om ligestilling. 
  
Vækstforum for Region Midtjylland sammensættes således:  

 3 medlemmer udpeges på regionsrådets eget initiativ,  
 6 medlemmer udpeges efter indstilling af kommunalbestyrelserne i regionen, 

hvoraf mindst 1 medlem skal repræsentere yderområderne,  
 6 medlemmer fra erhvervslivet udpeges efter indstilling fra erhvervsorganisatio-

ner udvalgt af regionsrådet,  
 3 medlemmer fra viden- og uddannelsesinstitutioner udpeges på regionsrådets 

initiativ, og  
 2 medlemmer, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgivere og lønmodtagere, 

udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisati-
oner 

Regionsrådet for Region Midtjylland vil således tage stilling til udpegning af nyt medlem 
af Vækstforum på sit møde den 24. oktober 2007, således at et nyt medlem kan indtræ-
de i forbindelse med Vækstforums møde den 29. oktober 2007. 
 
Beslutning 
Som indstillet. 
Formanden orienterede om Lisbet Thyge Frandsens udtræden og deraf følgende konse-
kvenser. 
 
 
 
1-30-231-06-V 

26. Status vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale 
vækstfora

Resumé 
Pr. 1. april 2006 blev Danmarks Vækstråd og de 6 regionale vækstfora etableret. Uge-
brevet Mandag Morgen har foretaget en rundspørge til en række personer angående er-
faringer mv. for det første års arbejde. 
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Sekretariatet indstiller, 

at artiklen "Hård erhvervsdom over vækstfora" og lederen "Mere politik end innovation" 
- begge fra Mandagmorgen den 20. august til orientering og eventuel drøftelse. 
  
Beslutning 
Vækstforum besluttede, at der på Vækstforums møde i januar 2008 skal foretages en 
evaluering af arbejdet i Vækstforum for Region Midtjylland. 
 
 
 
1-01-76-17-07 

27. Eventuelt

Beslutning 
Bent Hansen informerede om, at Rådet for Energi og Miljø nu kan etableres med Poul 
Erik Skov Petersen som formand, og foreslog, at Erik Meinecke Scmidt, dekan for det 
naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, bliver næstformand. Forslaget blev 
tiltrådt. 
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	1-30-76-2-07


	2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen
	Som indstillet.
	 1-31-76-3-07


	3. Resultatkontrakter i Regional Udvikling
	Som indstillet.

	4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4
	Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt.
	1-33-76-24-07


	5. Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7
	Sagen udsættes med bemærkning om, at projektets økonomi gennemgås med henblik på at målrette indsatsen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivningssystemet, således at økonomien afspejler Vækstforums ønsker om at begrænse den del, der vedrører kompetenceudviklingen og kan holdes på et étcifret mio. beløb.
	 1-33-76-89-07


	6. Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling 2007-2010
	Som indstillet.
	Laurits B. Holm-Nielsen, rektor for Aarhus Universitet, deltog ikke under behandlingen af denne sag.
	1-33-76-22-07


	7. Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4
	Som indstillet, med bemærkning om at initiativet skal koordineres med Undervisnings- og Videnskabsministeriets initiativer, og at der fortsat skal fokuseres på den del af projektet, som vedrører praktik i uddannelserne. 
	1-33-76-12-07


	8. Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operatør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse
	Som indstillet med bemærkning om, at der eksisterer et lignende initiativ i regi af Erhverv Århus og Herning Kommune. Det foreslås, at der tages kontakt til Erhverv Århus, Bente Steffensen for videndeling.
	1-30-76-5-07


	9. Brugerdreven innovation - forprojekt. Handlingsplanens pkt. 5.4
	Som indstillet.
	1-26-50-07


	10. Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august 2007
	Som indstillet.

	11. Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde.
	Som indstillet.
	1-26-50-07


	12. Sund turisme – forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde
	Som indstillet.
	1-33-70-5-07


	13. Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne
	Som indstillet med bemærkning om, at der skal anlægges en ambitiøs vinkel på udvælgelsen af projekterne.
	Der skal derfor lægges op til, at der i fase 4 kan der ydes støtte med mere end 5 mio. kr. – uden begrænsningen på de 15 mio. kr., som fremgår af sagsfremstillingen.
	1-33-7-06-V


	14. Fonden Midtjysk Turismes Strategiske Udviklingsplan og aktiviteter 2008 - 2010
	Som indstillet.
	1-33-76-71-07


	15. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud.
	Vækstforum fastholdt deres oprindelige beslutning fra mødet den 16. april 2007 om ikke at yde driftstilskud og at administrationen går i dialog med Udviklingscenter for Møbel og Træ med henblik på at UMT kan udarbejde en ansøgning, der understøtter Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi.
	1-26-54-07


	16. Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere
	Som indstillet.
	1-32-76-10-07


	17. Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerrak, Interreg IV
	Erhvervsrepræsentanterne vender tilbage eventuelt i samarbejde med uddannelsesrepræsentanterne med forslag til medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerrak, under hensyntagen til ligestillingsloven.
	Vækstforum godkendte indstillingen vedr. den regionale medfinansiering og Vækstforum indstiller hermed til Regionsrådet at der af de afsatte midler til erhvervudvikling årligt i perioden 2007-2013 bevilges 991.045kr. til medfinansiering af de administrative omkostninger og kontrolprocedure i forbindelse med programgennemførelsen. I den syvårige periode udgør medfinansieringsbehovet således 6.937.312 mio. kr. 
	0-2-30-07


	18. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors
	Som indstillet.
	1-33-76-57-07


	19. Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstrategier, status for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt. 3.4 
	Som indstillet dog med bemærkning om, at Vækstforum delegerer kompetencen til formanden for Vækstforum til at træffe afgørelse i de sager, hvor det er nødvendigt at indgå  i forhandling med en LAG, for at sikre overensstemmelse mellem LAG-udviklings strategi og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
	1-33-76-92-07


	20. Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk"
	Som indstillet.
	1-33-76-20-07


	21. Status vedrørende projekt kompetenceplatform
	Som indstillet. 
	Viggo Tinggaard orienterede om temaarrangementet vedr. Kompetenceplatformen, som var blevet afholdt den 5. september 2007. 
	Det første møde i Komptenrådet afholdes den 2. november 2007 og Viggo Thinggaard opfordrede til, at de sidste udpegninger til medlemmer af Kompetencerådet blev prioriteret i organisationerne.
	1-33-76-77-07


	22. Behandling af projekter under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for 2007.
	Som indstillet.
	1-33-70-9-07


	23. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007
	Som indstillet.
	1-33-76-60-07


	24. Grønbog fra EU-kommisionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum
	Som indstillet med bemærkning om, at Region Midtjyllands Bruxelles kontor skal inddrages for at konkretisere, hvordan Vækstforums initiativer kan komme i betragtning i forhold til den nye tre-årige fase af EU-kommissionens Lissabon-strategi for vækst og jobskabelse i 2008.
	1-00-13-06-V


	25. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland
	Som indstillet.
	1-30-231-06-V


	26. Status vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora
	Vækstforum besluttede, at der på Vækstforums møde i januar 2008 skal foretages en evaluering af arbejdet i Vækstforum for Region Midtjylland.
	1-01-76-17-07


	27. Eventuelt

