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Status på gennemførelsen af de regionale partnerskabsaftaler 
 

Tema 1: Uddannelse og arbejdskraftudbud 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Flere unge fra regionen skal 

have en ungdomsuddannelse 

og således bidrage til at nå den 

nationale målsætning om at 

mindst 95 pct. af alle unge skal 

gennemføre en ungdomsud-

dannelse i 2015. 

   

Flere unge fra regionen skal 

tage en videregående uddan-

nelse og således bidrage til, at 

den nationale målsætning om, 

at mindst 50 pct. af en ung-

domsårgang i 2015 tager en vi-

deregående uddannelse nås.  

   

Voksen og efteruddannelses-

indsatsen skal styrkes for at 

øge kompetencerne på ar-

bejdsmarkedet. Antallet der 

deltager i forberedende vok-

senundervisning i regionen 
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skal øges. 

 De erhvervsrettede ung-

domsuddannelser styrkes 

  

 Omfanget af erhvervsret-

tede uddannelsestilbud 

øges 

  

 Flere unge med indvan-

drerbaggrund fuldfører 

en påbegyndt erhvervsud-

dannelse 

  

 Indsats for flere praktik-

pladser 

  

 Styrkelse af undervis-

nings- og videnmiljøer 

inden for de videregående 

uddannelser 

  

 Samarbejde om den regi-

onale udmøntning af na-

tionale uddannelsesind-

satser, herunder efter- og 

videreuddannelse. 

  

 Efter- og videreuddannel-

sestilbud til personer, som 
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mangler grundlæggende 

færdigheder, eller som 

har behov for opkvalifice-

ring 

 Samarbejde om erhvervs-, 

beskæftigelses- og ud-

dannelsespolitikken 

  

Tema 2: Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Der skal etableres flere nye 
virksomheder i Region Midt-
jylland, således at regionen 
bidrager til at nå den nationa-
le målsætning om, at Dan-
mark fortsat er blandt de eu-
ropæiske lande, hvor der 
hvert år etableres flest nye 
virksomheder. Det er Vækst-
forum Midtjyllands ambition, 
at overlevelsesraten for ny-
etablerede virksomheder øges 
fra 82 pct. til 90 pct. i 2015.   

 

   

Andelen af vækstiværksætte-
re skal mindst fordobles in-
den 2015.  
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 Styrket kvalitets- og kom-

petenceløft i rådgivnings-

indsatsen 

  

 Specialiserede rådgiv-

ningstilbud 

  

 Styrket adgang til kapital   

 Samarbejde om iværksæt-

teri og idéudvikling i ud-

dannelserne 

  

Tema 3: Innovation 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Andelen af regionens virk-

somheder, der er innovative, 

skal øges.  

   

Region Midtjyllands virk-

somheders anvendelse af 

midler til innovation skal ud-

gøre en stigende andel af re-

gionens BNP. 

 

   

Flere virksomheder og/eller 

offentlige institutioner udvik-

ler nye produkter, serviceydel-
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ser, processer og forretnings-

koncepter.  

 Styrket samarbejde om 

innovation 

  

 Brugerdreven innovation   

 Vækstforum som samar-

bejdspart 

  

 Strategisk forskning   

 Fødevarer   

Tema 4: Videnspredning 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Andelen af de ansatte i den 

private sektor i Region Midtjyl-

land, der har en lang videregå-

ende uddannelse, øges yderli-

gere. 

   

Virksomheder og universiteter 

samarbejder om i perioden 

2007-10 at igangsætte i alt om-

kring 80-90 nye ErhvervsPhD-

projekter i regionen.  

   

De regionale innovations-
agenter skal i perioden 2007-
2009 opsøge mindst 250 virk-
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somheder, der i dag ikke er 
brugere af det nationale vi-
den- og innovationssystem. 

 
Virksomheder i regionen an-
sætter mindst 70 videnpiloter 
i perioden 2007-10. 

   

 Styrket videnspredning 

mellem universiteter og 

erhvervsliv 

  

 Regionale innovations-

agenter 

  

 Ledelsesudvikling   

Tema 5 : Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Der skal tiltrækkes/fastholdes 

flere videntunge arbejdsplad-

ser i Danmark, herunder også i 

Region Midtjylland. Det er 

vækstforums ambition, at der 

inden for det tværregionale 

vestdanske samarbejde til-

trækkes/fastholdes 150 jobs år-

ligt.  
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Region Midtjyllands synlighed 

som helårsdestination skal 

styrkes. I 2010 er antallet af 

kystferieovernatninger såvel i 

som udenfor højsæsonen øget, 

og antallet af helårsarbejds-

pladser inden for turismen er 

steget. 

   

Væksten i antallet af overnat-

ninger i Århus skal i perioden 

frem til 2010 være på niveau 

med væksten i sammenligneli-

ge byer i Nordeuropa. 

   

 Tiltrækning af udenland-

ske virksomheder 

  

 Styrkelse af Danmark 

som turistmål og konfe-

rencevært 

  

 Kultur- og oplevelsesøko-

nomi 

  

Tema 6: Energi 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

-----    
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 Samarbejde om fremme 

af vedvarende energi 

  

 Samarbejde om fremme 

af miljø- og energitekno-

logi 

  

 FN’s klimakonference   

 Forskning   

 Certificering af miljøef-

fektive landbrugsteknolo-

gier 

  

 Testområde   

Tema 7: Landdistrikter og yderområder 
Mål Indsatsområder Ansvarlig Status 

Mindst 20 pct. af Vækstforum 

Midtjyllands strukturfonds-

midler skal i gennemsnit i pe-

rioden 2007-2013 komme regi-

onens yderområder til gavn. 

   

 

 
Landdistriktsprogram 

2007-13: Koordination 

med lokale aktionsgrup-

per 

  

 Udvikling af jordbrugs-   
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og fødevaresektoren 

 Landsbyernes rolle   
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