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Forsknings- og innovationsstyrelsen 

Bredegade 40 

1260 København K. 

 

Revideret udkast (skrevet med rødt) 

 
 
Høringssvar vedr. Rådet for Teknologi og Innovations program 

for innovationsnetværk. 

 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i skrivelse af 23. september 
2008 fremsendt en oversigt over indkomne ansøgninger til Rådet for 
Teknologi og Innovations program for innovationsnetværk med 
henblik på eventuelle bemærkninger.  
 
Oversigten har været behandlet på Vækstforums møde d. 1 oktober. 
 

Strategisk samarbejde 

I relation til partnerskabsaftalen med regeringen ser Vækstforum i 
Region Midtjylland RTI’s beslutninger som strategisk afgørende for at 
skabe et sammenhængende nationalt og regionalt innovationssystem, 
der vil kunne understøtte Regions Midtjyllands 
erhvervsudviklingsstrategi indenfor de regionens styrkepositioner. 
 
Region Midtjylland er i dag begunstiget af 8 af de eksisterende 
initiativer under RTI – såkaldte de højteknologiske netværk, de 
regionale teknologicentre og IKT-centrene. 
 
De indkomne ansøgninger afspejler både en fortsættelse af nogle af 
de eksisterende netværk og fusioner af nye innovationsnetværk.  
 
Der er således 12 af de 29 indkomne ansøgninger, der har 
udgangspunkt i videns- og forskningsinstitutioner, samt virksomheder 
placeret i Region Midtjylland, ligesom en række af de øvrige ansøgte 
innovationsnetværk har væsentlig interesse for virksomheder i 
regionen. 
 
Vækstforum finder, at der med RTI’s udbud er skabt nye alliancer 
med mange af regionens stærke virksomheder om offentligt-privat 
samspil, videnspredning og forretningsmæssig udnyttelse af de 
forskningsmæssige kompetencer i regionen. 
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Sammenhængende erhvervsfremmesystem 
Vækstforum i Region Midtjylland har med de iværksatte initiativer 
skabt rammerne om et sammenhængende erhvervsfremmesystem, 
hvor der er skabt en række brede vækstprogrammer for 
iværksættere og etablerede virksomheder. 
 
Centralt står et nyt erhvervsservicesystem, der blev etableret 1. 
januar 2007, hvor der med oprettelsen af det nye Væksthus 
fokuseres på bedre koordination og kvalitet i indsatsen i 
erhvervsservicesystemet - mellem den lokale og regionale 
erhvervsservice. 
 
Med etableringen af RTI’s innovationsnetværk vil det enstrengede 
erhvervsservicesystem kunne blive udbygget med partnerskaber om 
innovation og internationalisering i ét nationalt, regionalt og lokalt 
erhvervsfremmesystem. 
 
Vækstforum har en interesse i fælles initiativer, der tydeliggør 
ansvars- og opgavefordeling, videndeling mv. mellem alle operatører 
indenfor erhvervsfremmeområdet, og som giver virksomhederne i 
regionen de bedste tilbud - uanset indgangsdør. (No wrong door).  
 
Innovationsstrategien 
De nye innovationsnetværk er derfor tiltænkt en væsentlig rolle i 
tilknytning til et sammenhængende erhvervsfremme- og 
innovationssystem. 
 
RTI’s innovationsnetværk vil også kunne understøtte Vækstforums 
netop vedtagne innovationsstrategi om en innovativ tilgang til 
erhvervsfremme.  
 
Det er et centralt element i innovationsstrategien at skabe synergi, 
ikke blot mellem Vækstforums initiativer, men også mellem regionale 
og nationale innovationsfremmeindsatser. 
 
Vækstforums satsninger 

De 12 ansøgninger, der har udgangspunkt i region midtjylland, 
dækker flere af Vækstforums strategiske indsatsområder. 
 
Megasatsningen energi og miljø  
Der er fremsendt 3 ansøgninger om innovationsnetværk indenfor 
Vækstforums megasatsning på energi- og miljøområdet, hvor HIRC 
har haft en fokuseret indsats på anvendelsesmulighederne indenfor 
brint og brændselsceller.  CBMI varetager et solidt stykke 
informations- og udviklingsarbejde som regionalt teknologicenter.  
 
Endelig fungerer VE-net som en overordnet paraply for en række 
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initiativer indenfor vedvarende energi. 
 
IT-satsningen. 

Der er oplistet 2 ansøgninger på IT-området med udgangspunkt i 
Alexandra-instituttet vedrørende fremtidens IT-sikkerhed og mobile 
teknologier. Region Midtjylland har alene modtaget en kopi af 
ansøgningen vedrørende MoveIT. 
 
MoveIT er et innovationsnetværk for mobil og pervasive IT-løsninger. 
Netværket bygger direkte ovenpå to højteknologiske netværk 
(KomIalt og Mobile Systems) har en klar landsdækkende fundering og 
ambition med deltagelse fra de 4 jysk-fynske it-kompetencecentre i 
Sønderborg, Odense, Aalborg og Århus foruden 2 østdanske 
videnspartnere, nemlig  IT-Universitetet og CBS 
 

I forhold til Vækstforums strategi og handlingsplan lægger Move-it op 
til et tæt samarbejde mellem virksomheder og videnmiljøer om ikke 
blot basis-vidensdiscipliner, men om slutapplikationer og 
produktimplementering og udvikling af nye services i tilknytning til 
eksisterende produkter og forretningsområder.  
 
Fødevarer 
Vækstforum har besluttet at sætte en megasatsning i gang på 

fødevareområdet. Den endelige indsats skal fastlægges på mødet d. 24. 

november. Ansøgningen fra ”Fødevaresektorens Innovationsnetværk” v/ VIFU 

har fokus på styrke innovation og udvikling blandt danske 

fødevarevirksomheder med deltagelse af 3 regioner, samtlige universiteter og 

forskningsintitutioner, GTS’ere mv. og mere end 70 virksomheder. 

 

Fødevaresektorens innovationsnetværk vil kunne understøtte spille en aktiv 

rolle i implementeringen af Vækstforums megasatsning.. 
 
Industriel fødevareproduktion 

Netværk for industriel fødevareproduktion v/ AgroTech er fokuseret 
på primærlandmandens problemstillinger i hans produktion med dyr 
(mekanisering, overvågning ved brug af IT, klimamæssig bæredygtighed i 

primærproduktionen osv.). 

 
Film og nye medier 

Med overskriften ”Film og Nye Medier” forbereder Region Nordjylland 
og Region Midtjylland et større tværregional erhvervsfremmeinitiativ. 
Målet er at styrke og realisere det erhvervsmæssige potentiale, der 
findes i samspil mellem virksomheder og videninstitutioner, der 
beskæftiger sig med computerspil, animationsfilm og filmiske 
formater.  
 
Satsningen har afsæt i både IKT- og oplevelsesøkonomiske 
perspektiver, herunder udvikling af nye forretningsområder, hvor 
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”cross media” er nøgleordet. Der er et centralt element i satsningen, 
at der sigtes både mod innovation og kompetenceudvikling, og mod 
identifikation og udvikling af nye nationale og internationale 
markeder og forretningsområder.                           
 
De to ansøgninger, Animation Hub og Sport Casting 2.0 har 
sammenhæng til Vækstforums satsning omkring ”Film og Nye 
Medier”.  
 

Klyngeprogrammet 
I forbindelse med midtjysk klyngeprogram er der skabt rammerne om 
innovation og internationalisering gennem forretningsbaserede 
netværk, men også egentlige klyngeinitiativer, der skal fremme 
offentligt/privat samspil med viden- og forskningsinstitutioner. FI’s 
innovationsnetværk er i klyngeprogrammet tiltænkt en afgørende 
organisatorisk rolle for gennemførelse af de virksomhedsrettede 
regionale initiativer. 
 
Klyngeprogrammet giver mulighed for, at der kan iværksættes flere 
initiativer over for andre af regionens vækstklynger. De fremsendte 
ansøgninger indenfor Livsstil - bolig og beklædning, avancerede 
fremstillingsvirksomheder, samt forsvars- og rumfartsindustrien 
repræsenterer nogle af regionens globale eksportvirksomheder. 
 
 
 
 


