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Oversigtsskema for ”Uddannelse og arbejdskraftudbud”  
 

Partnerskabsaftalen Strategi & handlingsplan Statslige initiativer Handling/aktør 

1. De erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser styrkes 

   

 4.1 – flere unge gennemfører en 
ungdomsuddannelse 
 
4.2 – kvalitetsudvikling i 
vejledningsindsatsen 
 
Vækstforum har drøftet initiativer på dette 
område og overvejer indsatsen, som ønskes 
indplaceret i forhold til eksisterende 
initiativer. 

UVM – Rammer for ansøgning om tilskud til 
regional informations- og udviklingsindsats. 
 
Lov 561. ”Ny struktur på erhvervsskolerne” 
-øget voksenstøtte ved mentorer.  
 
UVM – Rammer for ansøgning om tilskud til 
regional informations- og udviklingsindsats 
 
Lov 559. ”Tidlig vejledningsindsats” 
- øget opmærksomhed på elever der mistrives. 
 
 
 
 
 

 
 
 

• UVM har afsat 1.100.000 kr. som kan søges 
til regionalt samarbejde. 

• Regionsrådets pulje til udviklingsformål på 
uddannelsesområdet i sammenhæng med 
RR’s koordineringsfunktion 

• Vækstforums handlingsplan (4.1 og 4.2) kan 
understøtte indsatsen 

2. Omfanget af erhvervsrettede 
uddannelsestilbud øges 

   

  
 

Lov 561.” Ny struktur på erhvervsskolerne”.  
- de faglige udvalg skal udarbejde årlige 
udviklingsredegørelser til UVM om behov for 
nyetablering, omlægning og nedlæggelse af 
uddannelser. 
-der etableres en styrket prognose- og 
analysevirksomhed til analyse af 
uddannelsesbehov 
L 196/B 51. Ungdomsuddannelse til alle med 
særlige behov. 
UVM – Rammer for ansøgning om tilskud til 
regional informations- og udviklingsindsats. 
 
 

 
• Uddannelsesinstitutionerne 
• UU-centrene 
• Etablering og udvikling af samarbejdsfora 

 
• VF som dialogpartner 

3. Flere unge med 
indvandrerbaggrund fuldfører en 
påbegyndt erhvervsuddannelse 

   

 4.1 – sikre praksisnær indgang 
 
Vækstforum har drøftet initiativer på dette 
område og overvejer indsatsen, som ønskes 
indplaceret i forhold til eksisterende 
initiativer. 

Lov 560. ”10. klasse.” 
-skal sikre de evt. manglende kompetencer. 
-skal lette overgangen, og gøre 
uddannelsesparat. 
Lov 561. ”ny struktur på 
erhvervsuddannelserne” 
-øget voksenkontakt 
-øget differentiering 
-handlingsplan mod frafald 
- 
 
Lov 561. ”ny struktur på 
erhvervsuddannelserne” 
-øget voksenstøtte ved mentor 
Lov 559. ”tidlig indsats i folkeskolen” 

 
 
 

• Kommunerne 
• Uddannelsesinstitutionerne 
• UU-centrene 
• Etablering og udvikling af samarbejdsfora 
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-elever i 9. klasse som ikke har tilstrækkelig 
voksenkontakt skal have mulighed for en 
mentor 
 
Lov 559. ”styrkelsen af den tidlige indsats” 
-brobygning og kombination af brobygning og 
ulønnet praktik 
 

4. Indsats for flere praktikpladser    
 4.1 – sikre praksisnær indgang 

4.1 – øge antallet af praktikpladser 
 
Vækstforum har drøftet initiativer på dette 
område og overvejer indsatsen, som ønskes 
indplaceret i forhold til eksisterende 
initiativer. 

Lov 559. ”styrkelsen af den tidlige indsats” 
-brobygning og kombination af brobygning og 
ulønnet praktik 
Lov 561. ”ny struktur på 
erhvervsuddannelserne”  
-øget samarbejde med EGU og 
produktionsskolerne 
-mulighed for korte praktikophold i 
virksomheder, som skal bane vej for 
uddannelsesaftaler 
 
Lov 561. ”ny struktur på 
erhvervsuddannelserne” 
-mulighed for korte og flex-kombinationsaftaler 
-uddannelsesaftaler skal omfatte mindst en hel 
praktikperiode  
-øget voksenkontakt 
-sikring af kvaliteten i skolepraktikken 
 
 

 
• Virksomhederne 
• Uddannelsesinstitutionerne 
• UU-centrene/jobcentrene 
• Etablering og udvikling af samarbejdsfora 

 

    
5.0 Styrke de videregående 
uddannelser 

   

    
6. Samarbejde om den regionale 
udmøntning af nationale 
uddannelsesindsatser 

  • Uddannelsesinstitutionerne 
• VF som dialogpartner 
• Regionsrådets koordineringsfunktion 

    
7.0 Øge efter- og 
videreuddannelsestilbudene for 
personer der har behov for 
opkvalificering 

    

 4.3 – Kompetenceplatform.  
 
Vækstforum har på sit møde den 13. juni 
2007 besluttet dette initiativ iværksat og 
der er koordineret i forhold til lignende 
initiativer fra Undervisningsministeriet. 

(UVM/EU) 15 regionale Kompetencecentre 
under pilotprojektet ” Udviklingsprogram for 
kompetencecentre i lærende regioner (samt 
muligheden for en permanentgørelse af 
centrene) 
 
(Beskæftigelses- undervisnings- økonomi- og 
finansministeriet) Forslag til bedre vejledning 
og rådgivning til beskæftigede og 
virksomheder. (opfølgning på aftale om 
udmøntning af globaliseringspuljen) Herunder 
initiativerne:  
 
- Tværinstitutionel vejledning og rådgivning  
- Uddannelsesambassadører og 
virksomhedsnetværk 
- Bedre samspil og overvågning af 
voksenvejledningen 

 
• 6-8 Kompetencecentre/voksenvej-

ledningsnetværk 
• Kompetenceplatformen 
• Uddannelsesinstitutionerne 
• Væksthuset 
• Jobcentrene 
• Etablering og udvikling af samarbejdsfora 
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- Nationalt center for kompetenceudvikling 
- Voksenvejledningsportal 
 
Lov 560. ”ny 10 klasse” – skal tilbyde 
læseundervisning. 

L95. Forslag til lov om ændring af lov om 
forberedende voksenundervisning og 
ordblindeundervisning for voksne. (Styrket 
læse-, skrive- og regneindsats) 

L94. Lovforslag om ændring af forskellige love 
på Undervisningsministeriets område. 
(Udbygning af anerkendelse af realkompetence 
på voksen- og efteruddannelsesområdet m.v.). 

 
 

8. Samarbejde om erhvervs-, 
beskæftigelses- og 
uddannelsespolitikken 

   

    
 4.6 – Udvidelse af arbejdsstyrken 

 
Vækstforum har på sit møde den 13. juni 
besluttet at iværksætte et initiativ som en 
del af de formålsbestemte puljer. Der vil 
foreligge ansøgninger om iværksættelse af 
konkrete projekter til Vækstforums møde 
den 29. oktober 2007. 

Beskæftigelsessystemet har til opgave at 
matche virksomheder og ledige. Jobcentrene 
varetager den beskæftigelsespolitiske indsats, 
og Beskæftigelsregionerne følger op på 
resultater og effekter af indsatsen i 
jobcentrene.  
 
Konkurrenceudsat pulje fra erhvervs- og 
byggestyrelsen (udvidelse og 
kompetenceudvikling af arbejdsstyrken). 

• Beskæftigelsesregionen 
• Jobcentrene 
• Uddannelsesinstitutionerne 
• Etablering og udvikling af samarbejdsfora 
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Oversigtsskema for ”Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder”  
 

Partnerskabsaftalen Strategi & handlingsplan Statslige initiativer Handling/aktør 
Styrket kvalitets- og kompetenceløft i 
rådgivningsindsatsen med Væksthuset som 
omdrejningspunkt. 
 
 

   

 6.6. Kvalitet i rådgivnings-
systemet: 
Kompetenceudvikling for 
erhvervsservicemedarbejdere, 
markedsføring, it samt udvikling 
af redskaber og metoder. 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 

Globaliseringsaftalens punkt 3.2.1: Fælles 
serviceplatform, fx kompetenceudvikling, 
effektmåling, fælles hjemmeside med 
brugervenlige værktøjer, f.eks. fælles 
screeningsværktøj til identifikation af 
vækstiværksættere. 
 

 
• Væksthus 
• Lokale erhvervsserviceenheder 
• Innovationsmiljøer og forskerparker 
• GTS og øvrige private 

 
Der er behov for at koordinere regionens og statens 
indsatser. Der er aftalt møde mellem regionen og EBST. 

Specialiserede rådgivningstilbud i regi af 
Væksthuset. 
 

   

 
 

6.4. Specialiseret rådgivning: 
Startpakke og Vækstpakke for 
iværksættere om forretnings-
modeller, internationalisering, 
teknologi, patentbeskyttelse og 
finansieringsforhold. 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 

Globaliseringsaftalens punkt 3.2.1: Specialisere-
de rådgivningstilbud og formidling af 
rådgivningstilbud om patentbeskyttelse mv. 
 
Udmøntning af Globaliseringsaftalen:  

• EBST-udbud om udvikling af et forløb for 
iværksættere med internationalt 
vækstpotentiale 

• Early Warning System for konkurstruede 
virksomheder. 

• Patent introduktionspakke til nye og 
mindre virksomheder vedr. mulighederne 
for at beskytte deres ideer. 

 

 
• Væksthus 
• Lokale erhvervsserviceenheder 
• Innovationsmiljøer og forskerparker 
• GTS og øvrige private 

 
Der er behov for at koordinere regionens og statens 
indsatser. Der er aftalt møde mellem regionen og EBST. 

Specialiserede rådgivningstilbud i regi af 
Væksthuset 

  •  

 6.2. Netværk af erhvervsfolk 
som mentorer: Undersøgelse og 
udvikling af initiativ. 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 

Globaliseringsaftalens punkt 3.2.1: Netværk med 
erfarne erhvervsfolk og formidling af kursus-
tilbud. 
 

• Væksthus 
• Lokale erhvervsserviceenheder 
• Innovationsmiljøer og forskerparker 
• GTS og øvrige private 

 
Der er behov for at koordinere regionens og statens 
indsatser. Der er aftalt møde mellem regionen og EBST. 
 

 6.3. Mere iværksætteri hos 
eksisterende virksomheder: 
Projektet ”Bo-hos-en-
virksomhed”. 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 

 Der er ingen kendte statslige initiativer vedr. 
intrapreneurskab og det indgår ikke i partnerskabsaftalen. 
EBST inviteres til at deltage i projektet. 

Styrket adgang til kapital. Styrket adgang til 
risikovillig kapital og viden om muligheder for 
finansiering. 
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6.7. Kapitalformidling 
• Opbygge regionale 

kompetencer 
• Fremme Business Angels 

investeringer 
• Udvikle lokale koncepter 

for Kom-i-gang-lån 
• Udvikle regionalt 

investeringsselskab 
 

6.4 Specialiseret rådgivning: 
Startpakke og Vækstpakke om 
bl.a. finansieringsforhold. 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 

Globaliseringsaftalen 3.2.2: Tidlig ide-
finansiering (proof of business) til afprøvning af 
forretningsideer. 
 
Globaliseringsaftalen 3.2.3: Ny iværksætterfond i  
Vestdanmark via en sammenlægning af tre 
eksisterende regionale fonde og tilførsel af ny 
kapital. 
 

Initiativerne vurderes at supplere hinanden. 

Samarbejde om iværksætteri og 
ideudvikling i uddannelserne 
 

   

 6.1. Mere iværksætteri i 
uddannelser, herunder regional 
forankring af IDEA 
(undervisningsmetoder og 
materialer mv.) og etablering af 
studentervæksthuse 
 
Vækstforum har besluttet dette 
initiativ iværksat på sit møde den 
13. juni 2007. 

Globaliseringsaftalens punkt 3.4.2: Styrket ide-
udvikling i uddannelser gennem en styrkelse af 
Selvstændighedsfonden, herunder udvikling af 
særlige undervisningskoncepter og –materialer 
og en årlig nordisk sommerskole. 
 
EBST: Pulje til etablering af ca. 2 
Studentervæksthuse årligt. 
FIST: IDEA (udover grundbevilling for 2007 og 
2008, på årligt 10 mio. kr., er der yderligere 
bevilget 2 mio. kr. i forbindelse fra 
globaliseringspuljen – til at styrke IDEA’s 
regionale forankring) 

Regionen støtter via IDEA primært iværksætteri i 
videregående uddannelser mens staten via 
Selvstændighedsfonden primært støtter iværksætteri i 
grunduddannelserne. 
 
Der er behov for at koordinere regionens og statens 
indsatser, især etablering af studentervæksthuse og 
regional forankring af IDEA. 
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Oversigtsskema for ”Innovation og Forskning” 
1. Innovation 
 

Partnerskabsaftalen Strategi & handlingsplan Statslige initiativer Handling/aktør 
Styrket samarbejde om innovation    
 5.6 Megasatsning Erhverv-

sundhed 
 
Der vil til Vækstforums møde 
den 29. oktober 2007 foreligge 
forslag til denne megasatsning. 

  
VF vil med udgangspunkt i Skejby hospitalsbyggeri 
igangsætte initiativer, der styrker erhvervsudvikling 
indenfor sundhed-erhverv -samt design, byggeri og it 
 

Brugerdreven innovation 
 

   

 5.4 Brugerdreven innovation, 
herunder demoprojekt 
 
VF har valgt at fokusere på 
handicapteknologi i 
demoprojektet 
 
Vækstforum vil tage stilling til 
dette initiativ på sit møde den 
13. september. 
 

Program for brugerdreven innovation, 
Erhvervsministeriet 

VF indstiller mindst ét større projekt til program for 
brugerdreven innovation. 

Vækstforum som høringspart og 
samarbejdspartner 
 

   

  ”Innovation Danmark 2007-2010” fra Rådet for 
Teknologi og Innovation (RTI). 
 
Anden relevant lovgivning 

Staten har initiativpligten, men VF bør melde ind med 
forslag til fælles indsats 
 
F.eks. høring ved ny lovgivning eller opdatering af ”Inno-
vation Danmark” 
 
Eller samarbejde ved udformning af regionale 
teknologicentre eller synliggørelse af 
forskningsinstitutioners kompetencer overfor smv’er  
 
 

Aktiv dialog mellem RTI og VF    
 
 

  Begge parter bør tage initiativ til dialog 

Strategisk forskning 
 

   

 5.7 Fødevarer 
5.6 Sundhed og  
5.5 Energi/miljø 
 
Der vil til Vækstforums møde 
den 29. oktober 2007 foreligge 
forslag til de to første af de 
nævnte megasatsninger. 
 
Energi og miljø som 
megasatsning, blev besluttet 
iværksat på Vækstforums møde 
den 13. juni 2007. 

Regeringens globaliseringsstrategi fra 2006  
 
”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 
2/11-06”  
 
Staten har afsat 115 mio. kr. til strategisk 
forskning i fødevarer, sundhed og miljø som også 
kan styrke VF’s indsats 

VF kan som led i satsningerne på fødevarer, sundhed og 
energi/miljø søge midler fra staten, når de udbydes. 
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Fødevarer 
Styrket værdikædesam-arbejde, der kan 
bidrage til at styrke innovation og udvikle 
fødevareområdet i Region Midtjylland 

   

 5.7 Fødevarer  
 
Der vil til Vækstforums møde 
den 29. oktober 2007 foreligge 
forslag til denne megasatsning. 

Universitetsfusionen 
(Århus universitet, Dansk Jordbrugsforskning, 
Danmarks miljøundersøgelser) 
 
Etableringen af Agrotech (GTS) 
 
Nye uddannelser på fødevareområdet 

VF bør etablere samarbejde og aktiv dialog med Århus 
Universitet og Agrotech på fødevareområdet. 
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”Innovation og Forskning” 
 

2. Videnspredning 
 

Flere praktikophold for højtuddannede 
 

   

 
 

4.4. Mere uddannelse: 
”Etablering af flere praktikophold 
højtuddannede i RM” 
 

”Nye veje mellem forskning og erhverv” 
(støtte til og med 2007)  

VF beder ÅU udarbejde oplæg 

Flere videnmedarbejdere i virksomhederne 
bl.a. via ”videnpilot-ordningen” og erhvervsphD-
forløb. 
 
Der gennemføres en målrettet og styrket 
markedsføring af erhvervsphd ordningen 
 

   

 
 
 
 
 

5.1. Markedsplads for 
højtuddannede  
 
Vækstforum besluttede dette 
initiativ iværksat på sit møde den 
13. juni 2007. 

”InnovationDanmark 2007-2010” 
 
Erhvervsphd-ordningen 

Vækstforum skal understøtte de statslige ordninger, så 
målene for regionen nås: 
 
Der skal igangsættes 80-90 nye erhvervsphd-forløb i 
2007-2010 
 
Virksomheder i regionen skal ansætte mindst 70 
videnpiloter i perioden 2007-2010. 
 
 
Markedsføringen i Region Midtjylland gennemføres af 
videnskabsministeriet i samarbejde med Vækstforum. 
 
I øjeblikket gennemføres en analyse af barrierer for 
erhvervsphD’er i et samarbejde mellem Forsknings- og 
Innovationsstyrelsen (FIST) og vækstforum. Analysen 
skal danne grundlag for markedsføring og andre 
initiativer. 
 

Løbende dialog mellem universiteter og 
vækstforum 
om videnformidling og samarbejde mellem 
universiteter og erhvervsliv 

   

 5.2 Viden i arbejde 
 
 

 Regeringen opfordrer universiteterne til at sætte dialogen 
i gang. 
 
Sideløbende inviterer VF til dialog og samarbejde 
 

Regionale innovationsagenter 
Regeringen vil i samarbejde med VF etablere 
pilotprojektet ”regionale innovationsagenter” i 
regionen.   

   

  5.2 Viden i arbejde 
6.5 Virksomhedsudvikling 

”InnovationDanmark 2007-2010” 
 
Initiativet er etableret. i regi af GTS med base i 
Væksthus Midtjylland 
 

Innovationsagenterne skal opsøge mindst 250 ”nye” 
virksomheder i 2007-2009 
 
VF understøtter projektet. 

Ledelsesudvikling 
 

   

 4.5 Ledelsesudvikling  Vækstforum vil udarbejde en overordnet, 
forskningsbaseret strategi for ledelsesudvikling 
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Oversigtsskema for ”Energi og Miljø” 
 

Partnerskabsaftalen Strategi & handlingsplan Statslige initiativer  Handlinger 

Samarbejde om fremme af vedvarende 
energi  

Samarbejde om fremme af energi- og miljø 
teknologi 

   

 Handlingsplanen ”Region 
Midtjylland som energi- og 
miljøteknologisk 
foregangsregion” er udarbejdet 
sammen med en række nationale 
aktører, herunder eksempelvis 
Dong, Energinet.dk, Dansk 
Energi, Ingeniørforeningen m.fl. 
Desuden har kommunale 
repræsentanter deltaget i 
arbejdet. 

Handlingsplanen underbygger en 
række indsatsområder, der har 
høj statslig prioritet. Planen 
underbygger desuden regionale 
styrkepositioner. 

 

En visionær dansk Energipolitik 2025 

(Regeringen, 2007) 

”Regeringens handlingsplan for fremme af 
miljøeffektiv teknologi” (Regeringen 2007) 

Nationale partnerskaber for innovation på: Vand, 
Industriel bioteknologi, Mega-vindmøller, 
Biobrændstoffer, Brint/brændselsceller 

”Handlingsplan for en fornyet 
energispareindsats” (Transport- og 
energiministeriet, 2005) 

”Alternative drivmidler i transportsektoren, 
udkast” (Energistyrelsen, 22. juni 2007) 

Pulje til forsøgsordning med biodiesel i f.eks. 
kollektiv trafik og andre køretøjer i den offentlige 
sektor. Afsat 60 mio. i 2007-2009 
(Færdselsstyrelsen, 2007) 

Bevillingerne i EUDP øges til 1 mia. pr. år fra 
2010 og frem  

 

 

 

Stat: 

• EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram) etableres i 2007 

• Parterne afklarer mulige samarbejdsaktiviteter ift. 
de etablerede partnerskaber for innovation på 
energi- og miljøområdet herunder evt. 
medfinansiering fra VF 

Vækstforum: 

• Nedsætter et råd for energi- og miljøteknologi 
umiddelbart efter sommerferien 2007. Rådet skal 
bl.a. følge arbejdet med handlingsplanen og give 
anbefalinger til VF 

• Tager kontakt til EUDP-sekretariatet vedr. 
samarbejdsfladerne for fremme og forankring af 
EUDP i virksomhederne 

• Der igangsættes udviklingen af et 
rådgivningstilbud til virksomheder indenfor energi- 
og miljøteknologi 

Kommuner: 

• Kommunale erhvervskontorer udbreder 
kendskabet til rådgivningstilbud i Væksthus 
Midtjylland 

FN’s klimakonference i 2009    

 FN’s klimakonference er et af 
flere opmærksomhedsskabende 
regionale initiativer (3.1.4.)   

Indsatsen ”Lokalt engagement i 
vedvarende energi” (3.1.2.) 
vedrører udpegningen af en VE- 
kommune, -by og –landsby. 

 

En tværministeriel arbejdsgruppe står for 
koordinering frem mod FN’s klimakonference i 
Danmark i 2009. 

”Regeringens handlingsplan for fremme af 
miljøeffektiv teknologi” (Regeringen, 2007) 

Indsatsen ”Målrettet og styrket eksportfremme” 
sigter mod at give de danske miljøvirksomheder 
fodfæste på fremtidens strategiske markeder. 

EUDP-program. 

Stat: 

• Energistyrelsen vil inddrage RM i planlægningen af 
aktiviteter ifm. FN’s klimakonference i 2009 

• Energistyrelsen udbyder en national konkurrence 
vedrørende årets energisparekommune  

Vækstforum: 

• Indleder et samarbejde med kommunerne om at 
arbejde for etableringen af særlige VE-byer og 
landsbyer.  

• Mindst en by i RM skal være blandt de mest 
energieffektive i Danmark i forbindelse med EUDP-
programmet  

Kommuner: 

• Arbejder i samarbejde med RM for at skabe 
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særlige VE-byer og kommuner. Der udarbejdes 
individuelle handlingsplaner for den enkelte by, der 
skal fungere som udstillingsvindue ved FN’s 
klimakonference i Danmark i 2009 

Forskning    

 Forskningsindsatsen understøttes 
gennem etableringen af en 
række demonstrations og 
testfaciliteter indenfor bl.a. 
biomasse, vindkraft og 
integration af vindkraft i el-
systemet 

Ovenstående aktiviteter vil 
kunne modtage støtte fra 
specielt EUDP og ForskEl. 

EUPD: ca. 700 mio pr. år fra 2007-2010 

ForskEl: 130 mio pr. år 

Det Strategiske Forskningsråd og 
Højteknologifonden  

 

Stat: 

• EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram) etableres i 2007 

• Bevillingerne i EUDP øges til 1 mia. pr. år fra 2010 
og frem  

Vækstforum: 

• Undersøger muligheder for finansiering og 
realisering af udviklings- og 
demonstrationsprojekter  

Certificering af miljøeffektive 
landbrugsteknologier 

   

 Indsatsen er beskrevet under 
indsatsen ”Test og certificering 
på biomasseområdet” (3.5.3). 
Indsatsen vedrører etableringen 
af et nationalt testcenter for 
biomasseteknologi i regionen. 

”Regeringens handlingsplan for fremme af 
miljøeffektiv teknologi” (Regeringen 2007), se 
afsnittet ”Miljøeffektive Landbrugsteknologier” 

Fødevareministeriet: 45 mio. 

Landbrugserhvervet: 90 mio. 

EU landdistriktsmidler: 75 mio. 

 

 

Stat: 

• Udbyder en certificeringsordning for miljøeffektiv 
landbrugsteknologi. Et regionalt konsortium med 
deltagelse af Århus Universitet, Argro Tech og 
Teknologisk Institut vil kunne deltage i udbudet 

Vækstforum: 

• Undersøger muligheder for at etablere et 
akkrediteringsinstitut for biomasseområdet i 
tilknytning til forsøgs- og testanlægget i Foulum  

Testområde    

 Indsatsen er beskrevet under 
”Testområder for store 
vindmøller” (3.5.1.) og ”Videns- 
og testcenter for 
underleverandører i 
vindmølleindustrien” (3.5.2). 

Indsatsen vedrørende 
placeringen af et testområde for 
store vindmøller skal ske i tæt 
samarbejde med stat og 
kommuner.  

For en nærmere beskrivelse af 
initiativet vedrørende Navitas 
Park henvises til:  

”Energi- og energiteknologi – 
Nye vinde til Vækst” (Århus 
Kommune, 2007) 

 

www.navitas-park.dk 

”Danmarks fremtid som kompetencecentrum for 
vindkraft?” (Partnerskabet Megavind, 2007) 

”Regeringens planlægningsudvalg for vindmøller 
på land” (Planlægningsudvalget, 2007) 

”Den tværministerielle arbejdsgruppe om 
forsøgsmøller på land” (Energistyrelsen, 2007) 

EUDP, ForskEl mm.  

 

Stat: 

• Parterne vil undersøge mulighederne for 
samarbejde i forlængelse af det nationale 
partnerskab Megavind og ”Rapport fra den 
tværministerielle arbejdsgruppe om forsøgsmøller 
på land” 

Vækstforum: 

• Vil inden udgangen af 2010 igangsætte et 
demonstrationsprojekt for vindmøller 

• Støtter et initiativ fra Århus Kommune angående 
etablering af en forskerpark primært målrettet 
underleverandørerne til vindmølleindustrien.  

Kommuner: 

• Århus Kommune tager initiativ til et 
konkretiseringsarbejde mhp. at etablere 
forskerparken ”Navitas Park”  

Kommunerne skal finde egnede placeringer til et 
testområde for store vindmøller i RM 
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Oversigtsskema Markedsføring af Danmark og tiltrækning af investeringer og turisme: 

 

Partnerskabsaftale Vækstforums handlingsplan Statslige initiativer Konklusion 
Tiltrækning af udenlandske virksomheder    
 3.3 Vestdansk 

Investeringsfremme 
Invest in Denmark Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region 

Nordjylland etablerer i efteråret 07 foreningen Vestdansk 
Investeringsfremme og fortsætter det etablerede 
samarbejde med Invest in Denmark/Danmarks 
Eksportråd og en række innovationsmiljøer i Vestdanmark 
– de 3 regioner bidrager med 12 mio. kr. pr. år i 2 år og 
Invest in Denmark/Danmarks Eksportråd med 4 mio. kr. 
om året. 

Styrkelse af Danmark som turistmål og 
konferencevært 

   

 5.8 oplevelsesøkonomi 
- regionale oplevelsesprojekter 
- int. oplevelsesfyrtårne 

Styrket indsats af Danmark som turistmål indgår 
i ”Offensiv global markedsføring af Danmark” 

VF’s pulje til regionale oplevelsesprojekter vil styrke Dk som turistmål.
 

Styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomi    
 5.8 Oplevelsesøkonomi 

 
 RM’s kulturpulje understøtter regionale kulturprojekter. 

VF’s pulje til regionale oplevelsesprojekter understøtter 
styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien 

 

 

 

Landdistrikter og fødevareudvikling: 
 

Partnerskabsaftale Vækstforums handlingsplan Statslige initiativer Konklusion 
Landdistriktsprogrammet. Koordination med 
lokale aktionsgrupper (LAG) 

   

 3.4 Landdistriktsudvikling Regeringens landdistriktsprogram som 
medfinansierer landdistriktsudvikling og 
etablering af lokale aktionsgrupper 

Er igangsat via VF’s handlingsplan og administrationens 
aktiviteter. 
 
Etablering af LAG’er og kommunernes og regionens 
deltagelse i disse. 
 

Udvikling af jordbrugs- og fødevaresektoren    
 3.4 Landdistriktsudvikling 

5.7 Fødevarer – international 
fødevareklynge 

Forskningsprogram for fødevaresektoren i 
Fødevareministeriet til 90 mio. kr. 

Er igangsat med VF’s satsning på fødevareområdet 

Landsbyernes rolle    
 3.4 Landdistriktsudvikling Socialministeriet og Fødevareministeriet har i 

fællesskab afsat 15 mio. kr. til forsøgsprojekter 
om byfornyelse og udvikling i landdsitrikter i 4 
kommuner  i Dk. 

Projekt om fornyelse af landsbyer er igangsat under VF’s 
handlingsplan 

 
 
 

 

 


