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1-01-76-30-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 29. august 2008.

Sekretariatet indstiller, 

at referatet godkendes. 
  

Beslutning 

Vedtaget som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde den 29. august 2008 - kort udgave. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-30-232-06-V 

2. Budget 2009 for Regional Udvikling

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager dette punkt til orientering. 
  

Beslutning 

Vedtaget om indstillet. 

Sagsfremstilling 

Orientering om Budget 2009 for Regional Udvikling ved direktør Lars Hansson. 
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1-33-76-56-07 

3. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - endelig bevilling

Resumé 

Formålet med projektet er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland 
for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd. Den lokale indsats 
skal understøttes af et Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fastholdelse af uden-
landsk arbejdskraft. Der er afholdt informationsmøder og indkaldt ansøgninger om god-
kendelse af konsortier til varetagelse af indsatsen såvel som ansøgninger om godkendel-
se til etablering og betjening af et Midtjysk Dialogforum. Der er indkommet 7 ansøgnin-
ger om godkendelse af konsortier og 1 ansøgning om etablering og betjening af Det 
Midtjyske Dialogforum. De 8 ansøgere har alle indsendt ansøgninger til den Europæiske 
Socialfond med ønske om regional medfinansiering i overensstemmelse med den finan-
sieringsplan, der indgår i den projetkbeskrivelse, Vækstforum godkendte i maj. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender de syv lokale konsortier som ansøgt 

at Vækstforum godkender ansøgningen om etablering og betjening af det Midtjy-
ske Dialogforum 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at de 8 ansøgninger om 
støtte fra Den Europæiske Socialfond imødekommes som ansøgt til en samlet 
maksimal ramme på 21 mio. kr. over en to-årig periode 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af midlerne til Erhvervsfremme 
bevilges midler til de 7 konsortier og etableringen og betjeningen af Det Midtjy-
ske Dialogforum som ansøgt til en samlet maksimal ramme på 10 mio. kr. over 
en to-årig periode i 2009-2010. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge initiativet tæt. 

Sagsfremstilling 

Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft - et resumé
På mødet den 26. maj 2008 godkendte Vækstforum projektbeskrivelsen Modtagelse og 
fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Vækstforum besluttede samtidig: 

 at indstille til Regionsrådet, at der reserveres 10 mio. kr. til medfinansiering af 
indsatsen i en to-årig periode  

 at reservere midler fra den Europæsike Socialfond til indsatsen i en to-årig perio-
de. 

Regionsrådet har efterfølgende godkendt Vækstforums indstilling. 
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Formålet med projektet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft er at bi-
drage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland for således at sikre betingelser-
ne for vækst og velfærd. Målene er: 

 at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft  
 at understøtte og udvikle den offenlige modtagelse og integration af udenlandsk 

arbejdskraft i lokalsamfundet.  

Indsatsen skal varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs-, beskæftigelses- og 
integrationspolitiske aktører i et bredt anlagt samarbejde mellem erhvervsorganisatio-
ner, myndigheder, arbejdsmarkedets parter, private organisationer og foreninger m.fl., 
idet den præcise konstellation af aktører kan variere fra et lokalområde til et andet. Kon-
sortiernes indsats skal understøttes af et Midtjysk Dialogforum for modtagelse og fast-
holdelse af udenlandsk arbejdskraft bestående af tovholderne på konsortierne, arbejds-
markedets parter, det nyetablerede Work-in-Denmark Center for Midt- og Nordjylland, 
Beskæftgelsesregion Midtjylland, Region Midtjylland m.fl. Det Midtjyske Dialogforum be-
tjenes af en enhed, hvis primære opgaver er videnopsamling og videnformidling, net-
værksdannelse, koordinering i forhold til lignende indsatser inden for beslægtede politik-
områder, juridisk bistand og evaluering. 
  
Ansøgninger om godkendelse til varetagelse af Vækstforums initiativ Modtagel-
se og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.
  
Der er i forlængelse af Vækstforums møde afholdt informationsmøde for erhvervs-, be-
skæftigelses- og integrationspolitiske aktører ligesom indsatsen er annonceret på Vækst-
forums hjemmeside med henblik på indkaldelse af: 

 ansøgninger om godkendelse af konsortier til varetagelse af Vækstforums indsats 
og  

 ansøgning om godkendelse til etablering og betjening af et Midtjysk Dialogforum 
for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Der er indkommet: 

 7 ansøgninger om godkendelse af lokale konsortier og  
 1 ansøgning om godkendelse til etablering og betjening af det Midtjyske Dialogfo-

rum for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 

Konsortierne, herunder deltagere og lead-partner fremgår af bilagsmaterialet samt ne-
denstående oversigt, idet det oplyses, at kommunebetegnelsen dækker over flere for-
valtningsenheder. Alle konsortier har tænkt frivillige organisationer og foreninger ind i 
opgavevaretagelsen, men de indgår ikke som hovedregel som konsortiepart.   
  
Samtlige 8 ansøgninger vurderes at opfylde de kriterier, der fremgår af den projektbe-
skrivelse, Vækstforum godkendte den 26. maj 2008, hvorfor de indstilles til godkendel-
se. 
  
Samtlige ansøgere har udarbejdet en ansøgning til den Europæiske socialfond, idet fi-
nansieringen af konsortiernes virke fremgår af nedenstående oversigt. 
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Oversigt over konsortier og to-årig finansieringsplan

Geografisk dækn
område 

ings
 

- Lead-partner Region 
Midtjylland 

Europæisk 
 socialfond 

Anden medfina
siering; privat, 
kommunal og 
statslig 

n-
Budget i 
alt - mio. 
kr. 

Ringkøbing-Skjern, 
Holstebro, Struer, 
Herning og Ikast-
Brande 

Ringkøbing 
Fjord Er-
hvervsråd 

2,77 5,54 2,77 11,08 

Skive og Viborg 
VIBORG-
Egnens Er-
hvervsråd 

1,07 2,99 1,76 5,94 

Horsens og Hedensted Horsens Er-
hvervsråd

0,77 1,56 0,79 3,11  

Randers  
Udviklingsråd

0,49 1,06 0,58 2,12 
Randers Er-
hvervs- og

 

Lemvig 
mvig Kom-

mune 
0,68 1,35 0,68 2,70 

Le

Samsø, Odder, Skan
derborg, Favrskov
Norddjurs, Syddjurs

-
, 

 
og Århus 

hus 
3,32 6,64 3,32 13,28 

Erhverv Aar-

 Silkeborg rksætter-
center  

0,40 0,80 0,41 1,61 
Silkeborg 
Ivæ

I alt  Ca. 10 20 10  
  
Oversigt over Midtjysk Di um og to-årig 

Navn  Lead-partner l-
land 

socialfond 

 
ommunal og 

statslig 
 mio. 

kr. 

alogfor

Region 
Midtjy

finansieringsplan

Anden medfinansiering;
privat, k

Europæisk 
Budget i 
alt -

Midtjysk 
Dialogforum 

Ringkøbing 
Fjord Erhvervs-
råd 

0,5 1,0 0,5 2,0 

  
 Såvel deltagerkredsen som finansieringplanen vurderes at være i overensstemmelse 
med de kriterier, Vækstforum godkendte ved behandlingen af projektbeskrivelsen den 
26. maj, hvorfor samtlige ansøgninger vurderes at kunne imødekommes som ansøgt. 

Bilag 2 – samarbejdsrelationer og indholdsoversigt 

 
Bilag:
Bilag 1 – Økonomioversigt 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_3_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_3_Bilag_2.PDF
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1-33-76-23-55-08 

4. Godkendelse af operatør og indstilling af bevillinger til netværksinitiativet i det 
midtjyske klyngeprogram

Resumé 

Programmet har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering 
gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstklynger. 
Væksthus Midtjylland har indsendt en ansøgning om at blive operatør på netværksinitia-
tivet, der omfatter udvikling og gennemførelse af forretningsbaserede netværk. 

Sekretariatet indstiller,  

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland som operatør til gennemførelse af 
netværksinitiativet under det midtjyske klyngeprogram 2009-2011 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af regionsrådets midler til er-
hvervsudvikling bevilges 8,7 mio. kr. 

at Vækstforum anbefaler Erhvervs- og Byggestyrelsen en tilsvarende statslig med-
finansiering på tilsvarende 8,7 mio. kr. til medfinansiering af regionale struktur-
fondsprojekter i henhold til de regionale partnerskabsaftaler 

at Vækstforum indstiller til Erhvers- og Byggestyrelsen, at der til netværksinitiati-
vet bevilges 17,5 mio. kr.over en 3-årig perode fra Regionsfonden under mål 2 

at netværksinitiativet fagligt og metodisk bliver vurderet af en ekstern evaluator 
efter første år, og at dette indgår i resultatkontraktens krav til gennemførelse af 
den samlede effekt- og resultatvurdering. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 det midtjyske klyngeprogram 
2009-2011, hvor der efter reservation af midler på Regionsrådets møde den 18. juni er 
indkaldt ansøgninger om operatører til henholdsvis netværksinitiativet og en række 
klyngeinitiativer. Netværksinitiativet er organiseret med én regional operatør med ansvar 
for den regionale koordinering, mens klyngeinitiativerne forudsættes organiseret med 
flere regionale operatører i tilknytning til sekretariaterne for FI's innovationsnetværk.  
 
Klyngeprogrammet har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationali-
sering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækst-
klynger. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi indebærer i forvejen en satsning på 
regionens væksterhverv og erhvervsklynger i forhold til megasatsningerne erhverv og 
sundhed, fødevarer og energi og miljø. 
  
Klyngeprogrammet vil skabe bedre vækst- og udviklingsmuligheder også for andre af 
regionens styrkepositioner og vækstklynger.  
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Det er målet med netværkinitiativet, at virksomhederne får øget motivation for at delta-
ge i forretningsbaserede netværk, men også udvikler deres vækstpotentiale i virksomhe-
der målt på indtjening, innovation og eksport. 
  
Væksthus Midtjylland har indsendt en ansøgning om at blive operatør på netværksinitia-
tivet. Den regionale operatør har det overordnede ansvar for udvikling og gennemførelse 
af initiativet og efter konkret ansøgning forestå udpegning af en række netværksmægle-
re til den indledende netværksopbygning og facilitering (trin 1).  
 
Netværksmæglerne rekrutteres i tilknytning til erhvervsservicesystemet, erhvervsorgani-
sationer, men også de nye innovationsnetværk mellem virksomheder, viden- og forsk-
ningsinstitutionerne mv. inden for regionens styrkepositioner. 
 
Virksomhederne vil efter netværksopbygningen (trin 2) kunne få mulighed for at trække 
på private rådgivningsydelser til udarbejdelse og gennemførelse af handlingsplan for et 
forretningsbaseret samarbejde, men hvor virksomhederne skal stille med en kontant 
egenfinansiering på 50% af udgifterne til den private rådgivning.  
 
Væksthus Midtjylland har udarbejdet en ansøgning, der bl.a. beskriver projektets styring 
og ledelse, indgåelse af partnerskaber, operationelle kriterier for initiativets gennemfø-
relse, effektvurdering mv.  
 
Det er målet, at der under initiativet vil kunne etableres 100-145 forretningsnetværk pr. 
år, mens 25-35 af disse forventes at udarbejde en egentlig handlingsplan igangsætning 
af 10-15 forretningsnetværk pr. år. 
 
Anbefalingen af Væksthuset som regional operatør for initiativet er baseret på følgende 
kriterier:  
-  Væksthusets ansøgning bygger på erfaringerne fra Rodin Genoffs klyngeprojekt in-

den for den avancerede fremstillingsindustri  
-  de samlede rammebetingelser for virksomhedernes innovation og internationalise-

ring bliver styrket gennem virksomhedsbaserede forretningsnetværk 
-  de allerede etablerede partnerskaber under Vækstforum styrkes i tilknytning til den 

lokale og regionale erhvervsservice, men også øvrige erhvervsfremmesystem  
-  Væksthuset bidrager tillige med ansøgningen til kompetenceudvikling af det samle-

de erhvervsfremmesystem 
-  Vækstforums satsning på netværkssamarbejde bliver gearet gennem en høj statslig 

og privat medfinansiering. 
  
Økonomi 
Ansøgningen omfatter et samlet budget på 53,7 mio. kr. i den 3-årige periode til honore-
ring af netværksmæglerne og køb af privat rådgivning, samt øvrige programudgifter til 
projektledelse, netværksmægleruddannelse, markedsføring, evaluering mv. 
 
Initiativet finansieres med 8,7 mio.kr. af Regionsrådets midler til erhvervsfremme og 
17,5 mio. kr. fra EU's regionalfond - Mål 2. Endvidere er der forudsat en statslig medfi-
nansiering på tilsvarende 8,7 mio. kr. af Økonomi- og Erhvervsministeriets midler til 
medfinansiering af regionale strukturfondsprojekter i henhold til de regionale partner-
skabsaftaler. Virksomhedernes egenbetaling udgør 18,8 mio. kr. af den samlede finan-
siering. 
 



 

 

Vækstforum 1. oktober 2008 
 

10 

Med baggrund i den regionale partnerskabsaftale vedr. klyngeprogrammet indstilles det 
til Vækstforum at anbefale Erhvervs- og Byggestyrelsen at medvirke med en statslig 
medfinansiering af netværksinitiativet. 
 
Sekretariatet anbefaler endvidere Vækstforum, at netværksinitiativet evalueres af en 
ekstern evaluator efter første år for at kunne justere og tilpasse initiativet, ligesom ef-
fektkravet i ansøgningen om "positiv beskæftigelse" bør udgå af den samlede effekt- og 
resultatvurdering. 

Budget og finansiering af netværksinitiativet 2009-2011 (Mio.kr.)  

Budget 2009 2010 2011 I alt

1. Netværksinitiativ     

Netværksopbygning (trin 1) 2,9 3,7 4,2 10,8
Udvikling af netværk (trin 2) 10,0 13,0 14,5 37,5
Øvrige programudgifter 1,8 1,8 2,0 5,5

Budget i alt 14,6 18,5 20,6 53,7

Finansiering     

Region Midtjylland 2,4 3,0 3,3 8,7
Statslig medfinansiering 2,4 3,0 3,3 8,7
EU - Mål 2 midler 4,8 6,0 6,7 17,5
Privat medfinansiering (Virksomhederne) 5,0 6,5 7,3 18,8

Finansiering i alt 14,6 18,5 20,6 53,7

 
Bilag:

Ansøgning fra Væksthus Midtjylland vedr. operatør på netværksinitiativet - klyngepro-
gram. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_4_Bilag_1.PDF
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1-33-76-24-07 

5. Indstilling om bevilling til initiativet Kapitalformidling

Resumé 

Et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, 
Østjysk Innovation og Innovation MidtVest har ansøgt om opgaven, som omfatter en 
øget regional forankring af Vækstfondens produkter, udvikling af et investor-readiness 
program for iværksættere og fremme af Business Angels investeringer.  

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum godkender Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmil-
jøer, Østjysk Innovation og InnovationMidtVest som operatører på initiativet 
Kapitalformidling 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der af Region Midtjyllands erhvervsud-
viklingsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden 2008-2010 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der af EU's Regional-
fondsmidler bevilges 2,7 mio. kr. i perioden 2008-2010 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 26. maj 2008 initiativet Kapitalformidling.  
  
Adgangen til risikovillig kapital til iværksættere og nye virksomheder er en væsentlig 
kritisk faktor, når man betragter rammebetingelserne for entrepreneurskab. Ikke mindst 
adgangen til kapital i de tidlige faser i en virksomheds udvikling er afgørende, for uden 
den nødvendige og meget tidlige finansiering kan nye innovative projekter ikke føres ud i 
livet. Mulighederne for fremskaffelse af kapital er dog afgørende i alle stadier af en virk-
somheds udvikling - for både den helt unge iværksættervirksomhed og den modne virk-
somhed. Oftest afspejler virksomhedens udviklingstrin særlige behov for kapitaltilførsel, 
og en innovativ virksomhed må ofte gennem flere kapitaltilførsler inden for en overskue-
lig årrække.  
  
Initiativet Kapitalformidling har til formål at fremme tilførsel af risikovillig kapital til regi-
onens vækstiværksættere og vækstvirksomheder.  
  
Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og to regio-
nale innovationmiljøer, Østjysk Innovation og Innovation MidtVest.  
De to innovationsmiljøer er for innovative iværksættere, som har en videnbaseret idé 
med et kommercielt potentiale. Innovationsmiljøerne laver en forundersøgelse af et pro-
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jekt, inden der træffes beslutning om investering. Innovationsmiljøerne tilbyder således 
viden, rådgivning og kapital i den første fase af en virksomheds udvikling. Innovations-
miljøerne kan investere op til 1,5 mio. kr. i udviklingen af projekter i første runde. Drif-
ten af innovationsmiljøer for perioden 2009-2011 har netop været i udbud og begge in-
novationsmiljøer i Region Midtjylland er blevet godkendt. Innovationsmiljøerne spiller en 
central rolle i det regionale kapitalformidlingssystem, og med den fornyede godkendelse 
af de to innovationsmiljøer er  sammenhængen i det regionale kapitalformidlingssystem 
styrket.  
  
Baggrund: 
Vækstforum 26. maj 2008: Godkendelse af initiativ, reservation af 2,7 mio. kr. fra EU's 
Regionalfond og indstilling om reservation af midler til Regionsrådet på 2,7 mio. kr. 
Regionsrådet 18. juni 2008: Reservation af 2,7 mio. kr. til initiativet af Region Midtjyl-
lands erhvervsudviklingsmidler. 
  
Region Midtjylland gennemførte fra den 20. juni 2008 en ansøgningsrunde, hvor der blev 
indkaldt ansøgninger til initiativet. Der blev afholdt informationsmøde den 1. juli 2008 
om initiativet, ansøgningsprocedure m.m. 
Ved ansøgningsfristens udløb den 29. august 2008 er der indkommet en ansøgning fra et 
konsortium bestående af Væksthus Midtjylland og de to regionale innovationsmiljøer, 
Innovation MidtVest og Østjysk Innovation. Den i ansøgningen beskrevne indsats svarer 
i meget høj grad til de af Vækstforum godkendte elementer og økonomiske ramme.  
  
Der vil blive gennemført følgende aktiviteter i projektet: 
  
Regional og lokal forankring af Vækstfondens produkter : 
Formålet er at styrke samspillet mellem Vækstfonden og Væksthus Midtjyl-
land/erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland, herunder at sikre en sammenhæng 
mellem de regionale tilbud om vækst og udvikling og de nationale muligheder for finan-
siering heraf.  
  
Indsatsen skal skabe klarhed over Vækstfondens og Ventureselskabers kriterier og der-
igennem øge den regionale andel af Vækstfondens og Ventureselskabers investeringer.  
  
De konkrete aktiviteter omfatter bl.a. kvartalsvise konsultationsarrangementer, hvor 
repræsentanter for Vækstfonden rådgiver iværksættere/virksomheder, afholdelse af se-
minarer og workshops om centrale aspekter i forhold til kapitalformidling, herunder juri-
diske aspekter, kreditvurdering, regnskabsforståelse m.v. Endvidere skal der ske en 
styrkelse af Vækstfondens kom-i-gang-lån gennem aftaler med pengeinstitutter og lokal 
erhvervsservice samt uddannelse af "ambassadører" i Vækstfondens produkter med 
henblik på i højere grad at udmønte Vækstfondens tilbud til målgruppen af iværksættere 
og virksomheder. 
  
Udvikling af et investor-readiness program for iværksættere : 
Erfaringerne viser, at problemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudspro-
blem, men også kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktor. Der skal 
derfor udvikles et program, der har til formål at styrke iværksætternes kompetencer 
med hensyn til beskrivelse af investeringsprojektet, udarbejdelse af forretningsplaner, 
overblik over kapitalmarkedet og evnerne til at møde den potentielle investor. Program-
met vil omhandle kapitalcoaching til iværksættere med vækstpotentiale og indeholde 
individuel coaching til iværksættere vedrørende udarbejdelse af forretningsplaner, forbe-
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redelse til møde, investorer, Masterclasses for kapitalsøgende iværksættere, temamøder 
med investorer og seminarer om kapitalfremskaffelse m.m. 
  
Fremme af Business Angels Investeringer:  
Opgaverne i denne del af projektet vil i særlig grad blive varetaget af de to regionale 
innovationsmiljøer og vil omfatte følgende: Screening af henvendelser fra iværksættere, 
forberedelse af projekter til fremlæggelse for Business Angels netværket, herunder vej-
ledning til iværksætterne om udarbejdelse af præsentationsmateriale, forretningsplan 
m.m., præsentation af forretningsideen for Business Angelsnetværket og møder mellem 
interesserede investorer i netværket og iværksætteren, evt. forberedelse og præsentati-
on af forretningsideer for øvrige investorer. Det forventes, at netværkene præsenteres 
for 35-40 gennemarbejdede investeringscases. 
  
Business Angels er en vigtig faktor som investor i virksomheder, herunder specielt 
iværksættervirksomheder med vækstpotentiale, og de fremstår ofte som komplementæ-
re til traditionel venturekapital. Da ventureselskaberne gennem de senere år har ændret 
fokus i retning af større og senere investeringer, er der stort behov for at finde alternati-
ver til ventureinvestorer i Region Midtjylland. Der skal derfor gennemføres en indsats, 
der har til formål at øge antallet af Business Angels investeringer, omfattende bla. vej-
ledning til iværksættere vedrørende forberedelse og fremlæggelse af projekter for Busi-
ness Angels netværket, herunder screening og bearbejdning af projekter, der præsente-
res for netværket samt styrkelse af eksisterende og opbygning af nye netværk for Busi-
ness Angels. 
  
De regionale Business Angels netværk blev etableret i 2000 af staten, men netværkene 
har haft svært ved at blive opretholdt. Netværket for Østjylland er stadig i drift, hvilket 
primært skyldes en ildsjæl og et samarbejde med Østjysk Innovation. Der er dog behov 
for at styrke dette netværk for at sikre fortsat og øget aktivitet i netværket. For at 
fremme antallet af Business Angels investeringer er det af afgørende betydning, at de 
investeringsmuligheder, som netværket præsenteres for, er gennemarbejdede og vel-
kvalificerede. Her kan innovationsmiljøerne spille en meget vigtig rolle omfattende 
screening og forberedelse af projekterne til fremlæggelse for netværket samt bistå net-
værket i afholdelse og en øget professionalisering af netværksmøderne. Netværksmø-
derne forventes i højere grad at skulle have karakter af springboards, og det er vurde-
ringen, at denne styrkelse af netværkene vil øge tilgangen af investorer samt øge antal-
let af investeringer i nye projekter. 
  
 Økonomi
  
Budget 2008/2009 2009/2010 I alt 
Lokal og regional forankring af Vækstfon-
dens produkter, herunder uddannelse af 
ambassadører, afholdelse af temamøder, 
styrkelse af kom-i-gang-lån 

0,61 0,64 1,25 

    
Investor-readiness program for iværksætte-
re 

1,07 1,07 2,14 

Business Angels netværk, vejledning af 
iværksættere vedr. forberedelse og frem-
læggelse af projekter for netværket 

0,98 0,97 1,95 

I alt 2,66 2,67 5,34 
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Finansieringsplan 2008/2009 2009/2010 I alt 
Region Midtjylland 1,33 1,34 2,66 
EU, Regionalfond 1,33 1,34 2,66 
I alt  2,66 2,68 5,34 
 
Bilag:
Ansøgning til Vækstforum 
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_5_Bilag_1.PDF
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1-15-2-76-10-08 

6. Ansøgning om medfinansiering af Europe Enterprise Network i Region Midtjyl-
land

Resumé 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg 
og Agro Business Park i Foulum ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midt-
jylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Medfinan-
sieringen udgør 1.134.000 kr. pr. år i 3 år - i alt 3.402.000 kr. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Regionsrådet at bevilge 1.134.000 kr. i 3 år - i alt 
3.402.000 kr. til de tre midtjyske konsortiedeltagere i Europe Enterprise Net-
work. 

  
Beslutning 
 
Indstillingen tiltrådt. 

Sagsfremstilling 

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg 
og Agro Business Park i Foulum ansøger om medfinansiering af aktiviteter i Region Midt-
jylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Medfinan-
sieringen udgør 1.134.000 kr. i 3 år - i alt 3.402.000 kr. 
- Ansøgning vedlagt. 
  
Europe Enterprise Network  (EEN) er etableret af Europa Kommissionen efter en udbuds-
runde og bygger på to tidligere europæiske netværk - Euro Info Centre (EIC), som 
Håndværksrådet International og EU-Center Herning under Erhvervsrådet Herning & 
Ikast-Brande tidligere har været medlem af samt Innovation Relay Centre (IRC), som 
ikke har været repræsenteret i Region Midtjylland. 
  
De tre parter fra Region Midtjylland indgår i et landsdækkende konsortium bestående af 
8 organisationer, som samlet har indgået kontrakt med Europa Kommissionen. Konsorti-
et ledes af Fyns Erhvervscenter i Odense. 
  
Enterprise Europe Network består samlet af 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte 
konsortier i 40 lande og er Europa Kommissionens officielle netværk til information og 
rådgivning af virksomheder, og netværket har 3 hovedområder for aktiviteter: 
A) Det indre marked og internationalisering 
B) Innovation og teknologi 
C) Forskning 
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Aktiviteterne sigter på at styrke vækst og udvikling i virksomhederne og omfatter bl.a. 
informationsaktiviteter, etablering af samarbejder på tværs af grænserne, overførsel af 
viden og teknologi, træning af virksomheder, deltagelse i kontaktbørser og klyngesam-
arbejde mv.  
  
Europe Enterprise Network bygger på et princip om 'No wrong door' - dvs., at der for 
virksomhederne er én indgang til netværket, og at netværksparterne fordeler ansvar og 
opgaver afhængig af styrkepositioner. De 3 midtjyske konsortieparter dækker alle 3 ho-
vedområder for aktiviteter og samarbejder i Region Midtjylland med en række andre ak-
tører - bl.a. Væksthus Midtjylland og Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Parterne forplig-
tes til at etablere regelmæssig træffetid/kontortid på Væksthus Midtjyllands hovedadres-
se i Århus, og der er allerede meget tæt forbindelse til Væksthus Midtjyllands adresse i 
Herning på grund af adressefællesskab med Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Par-
terne arbejder desuden sammen med en række organisationer i hele Region Midtjylland, 
og en oversigt over samarbejdspartnere er vedlagt. Der er indgået samarbejdsaftale 
med Midtjyllands EU-kontor/Central Denmark EU-office i Bruxelles, og der er underskre-
vet en Hensigtserklæring vedr samarbejde med Væksthus Midtjylland, som vedlægges.  
  
Aktiviteterne i Enterprise Europe Network vil kunne understøtte Region Midtjyllands me-
gasatsninger - bl.a.  gennem deltagelse i og etablering af kontaktbørser for virksomhe-
der inden for megasatsningernes områder, publicering og markedsføring af teknologipro-
filer fra virksomheder inden for megasatsningerne samt gennem udnyttelse af at være 
del af et omfattende netværk af organisationer i hele Europa, som gennem fælles aktivi-
teter kan understøtte virksomhedernes udvikling på megasatsningernes områder.  
 
På anmodning fra sekretariatet er der udarbejdet en nærmere beskrivelse af samarbej-
det med de øvrige EU-operatører i Region Midtjylland , som vedlægges.  
  
Der vil blive udarbejdet én 3-årig resultatkontrakt med de tre parter, som beskriver de 
ydelser fra ydelsesoversigten (bilag 1), der vil blive lagt vægt på med henblik på at styr-
ke megasatsningerne i Region Midtjylland - specielt med fokus på energi- og miljø samt 
fødevarer, f.eks. informationsmøder med særlig fokus på en eller flere af megasatsnin-
gerne og særligt forkus på mulighederne for megasatsningsområderne på europæisk 
plan i nyhedsbreve og på websider. Desuden med fokus på markedsføring af de forskel-
lige løbende EU-kampagner med fokus på emnerne for megasatsningerne og deltagelse i 
Europe Enterprise netværkets arbejdsgrupper med relevans for megasatsningerne. End-
videre etablering og deltagelse i kontaktbørser med fokus på megasatsningernes emne-
områder, publicering og markedsføring af teknologiprofiler for virksomheder og virksom-
hedsbesøg hos virksomheder, som arbejder inden for megasatsningsområderne. Aktivi-
tetsoversigt er vedlagt med specifikation af, hvilke opgaver, som løses af Europe En-
terprise Network (EEN), Midtjyllands EU-kontor/Central Denmark EU-office i Bruxelles 
(CD) samt Væksthus Midtjylland (VH) 
  
Europa Kommissionen finansierer 60% af udgiften til det danske konsortium og således 
også 60% af de tre midtjyske parters aktivitetsbudget. Samtidig finansierer parterne 
selv 8 - 15% af personaleudgifterne samt udgifter til ledelse, kommunikation, forsikrin-
ger, uddannelse, kurser, rapportering og andre administrative udgifter, ligesom parterne 
har skullet stille en garanti i forhold til Kommissionen, som ikke er indeholdt i det bud-
get, som er grundlaget for ansøgningen til Region Midtjylland. 
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Fra Region Midtjylland søges 40% medfinansiering af aktivitetsbestemte udgifter, som 
specificeres i resultatkontrakten. 
  
Bilag:
Ansøgning 
Supplerence tekst til ansøgning 
Bilag 2: Økonomioversigt. 
Bilag 3: Samarbejdsparter i Region Midtjylland 
Samarbejdsaftale med Central Denmark EU-office, Bruxelles 
Hensigtserklæring vedr samarbejde med Væksthus Midtjylland 
Aktivitetsoversigt 
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_3.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_4.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_5.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_6.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_6_Bilag_7.pdf
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1-00-3-08 

7. Oplæg om globaliseringens udfordringer

Resumé 

Der forelægges 1. udkast til et oplæg om globaliseringens udfordringer for Region Midt-
jylland. Udkastet har været behandlet på Udvalget vedrørende Region Midtjyllands glo-
baliseringsstrategi den 3. september 2008 og videresendes hermed til Vækstforum til 
drøftelse. Det foreslås at arbejde videre i 2 spor – et erhvervsspor og et spor, som retter 
sig mod den regionale udviklingsplan. Det indstilles, at det overvejes at belyse, hvorle-
des de globale udfordringer og muligheder med endnu større vægt kan indgå i den 
kommende revision af erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsplan 

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante 
aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder 
med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudvik-
lingsstrategien, 

at Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne i regi af den admini-
strative styregruppe vedrørende den regionale udviklingsplan at overveje og 
belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå 
i den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. 

Beslutning 

Indstillingen tiltrådt med vedtagelse af følgende formulering: 
at Vækstforum anmoder Vækstforums sekretariat om i samarbejde med relevante 

aktører at overveje og belyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder 
med endnu større vægt kan indgå i den kommende revision af erhvervsudvik-
lingsstrategien, 
 

at Vækstforum opfordrer Region Midtjylland og kommunerne til at overveje og be-
lyse, hvorledes de globale udfordringer og muligheder i højere grad kan indgå i 
den regionale og lokale udviklings- og kommuneplanlægning fremover. 

 

 

Således at følgende udgår: …i regi af den administrative styregruppe vedrørende den 
regionale udviklingsplan….  
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Sagsfremstilling 

Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi har ifølge udvalgets 
kommissorium til opgave at udarbejde en globaliseringsstrategi for Region Midtjylland. 
Udvalget har på sine to første møder den 4. marts og den 22. maj indhentet viden fra 
eksterne kilder – bl.a. vedrørende den danske regerings globaliseringsstrategi og drøftet 
rammerne for en globaliseringsstrategi. 
På udvalgets møde den 3. september havde udvalget besøg af direktør Hans Martens fra 
den uafhængige tænketank European Policy Centre i Bruxelles, som talte om Europa og 
globaliseringen samt lederen af Aarhus Universitets klimasekretariat professor dr. jur. 
Ellen Margrethe Basse, som talte om den internationale og nationale retlige regulering af 
vedrørende klima og globalisering. 
  
Endvidere får udvalget den 24. oktober besøg af  Chefkonsulent Henning Gade fra Dansk 
Arbejdsgiverforening, som vil tale om globaliseringen af arbejdsmarkedet. Udvalget skal 
endvidere i dagene 18. og 19. september besøge OECD og den danske OECD-ambassade 
samt Det Internationale Energiagentur i Paris for at indhente yderligere viden om globa-
liseringens muligheder og udfordringer. 
  
På denne baggrund fremlægges 1. udkast til et oplæg om globaliseringens udfordringer 
til drøftelse. Oplægget skal være med til at sikre, at globale udfordringer og muligheder 
får endnu større vægt i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og i den regionale ud-
viklingsplan. 
 
Udkastet behandler baggrund og rationale for et oplæg om globaliseringens udfordringer 
og synliggør de områder, der bør fokuseres på regionalt. Visionen skal på den ene side 
være bredt dækkende, men også fokusere på de områder, som er mest relevante for 
Region Midtjylland – både kortsigtet og langsigtet. 
 
Det foreslås, at der lægges to spor  – et erhvervsspor, som fokuserer på erhvervslivets 
vilkår og muligheder samt et andet spor, som retter sig mod den regionale udviklings-
plan, som Regionsrådet vedtog i foråret, og som omfatter mange forskellige emneområ-
der, som påvirkes af globaliseringen – bl.a. klima, energiforsyning, miljøforhold, bosæt-
ning mv. 
 
Udvalget vedrørende Region Midtjyllands globaliseringsstrategi har drøftet udkastet på 
møde den 3. september og fandt det vigtigt, at en så bred kreds af aktører som muligt 
inddrages i arbejdet. Udvalget videresender hermed det foreløbige udkast til drøftelse. 
  
Bilag:
Oplæg om globaliseringens udfordringer 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_7_Bilag_1.PDF


 

 

Vækstforum 1. oktober 2008 
 

20 

1-33-76-3-08 

8. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - 
med regional medfinansiering

Resumé 

Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  
Der vil, i det omfang Finansloven giver mulighed for det, være mulighed for en statslig 
medfinansiering som udgør 25 mio. kr. om året. 
  
Det foreslås, at de 49 mio. kr. ikke skal være en fast ramme, således at der i tilfælde af 
mange og større projekter skal være mulighed for at bevilge midler af den samlede 
ramme - f.eks. et år frem. 
  
Temaer for 2008 er: 

• Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi (Regionalfonden)  
• Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark (Socialfonden)  
• Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer (Socialfonden og Regio-

nalfonden) 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget i alt 9 ansøgninger. 
  
Dette punkt vedrører de ansøgninger, hvortil der også søges om medfinansiering fra de 
regionale erhvervsfremmemidler. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 4.732.111 
kr. fra den konkurrenceudsatte pulje - EU’s Regionalfond til medfinansiering af 
projekt CenSec 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der bevilges 5.260.270 
kr. fra den konkurrenceuddsatte pulje - EU’s Socialfond til medfinansiering af 
projekt CenSec 

at Vækstforum anvender 2.512.859 kr. fra det kommende klyngeprogram, Klyn-
geMidt til medfinansiering af projekt CenSec 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke bevilges mid-
ler fra den konkurrenceudsatte pulje - EU’s regionalfond  eller de statslige midler 
til medfinansiering af projekt Elbil Samsø/Midtjylland med den begrundelse, at 
projektet savner relevante parter, og at der er mangler ved projektets finansie-
ring. 

Rådet for Energi og Miljøteknologi har den  19. september behandlet sagen.
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Beslutning 

Tiltrådt som indstillet med bemærkning om, at ansøger, som instilles til afslag, modtager 
den begrundede indstilling fra Rådet for Energi og Miljøteknologi. 

Sagsfremstilling 

Projekt CenSec – Klyngeudvikling integrerer indsatsområder fra både Regionalfonden 
og Socialfonden. Den samlede projektbeskrivelse danner baggrund for begge ansøgnin-
ger.  
  
Baggrunden for ansøgningen er ifølge CenSec, at den globale forsvars- og sikkerhedsin-
dustrien er i fortsat udvikling, innovativt, kvalitativt og omfangsmæssigt. Markedssitua-
tion er gunstig, og det er hensigtsmæssigt at samle kræfterne i en målrettet indsats, 
som kan udvide – kvalitativt og kvantitativt – Danmarks andel af forsvars- og sikker-
hedsmarkedet. 
  
CenSec er en forening af 75 virksomheder, videninstitutioner og andre aktører organise-
ret med bestyrelse, direktion og Advisory Board til fremme af medlemmernes samar-
bejdsmuligheder og interesser inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. CenSec har 
på kort tid udviklet sig til en spirende klynge med et stort, internationalt vækstpotentia-
le. 

  
Budget 

  

Løn til projektansatte og -adm. 11.397.650

Udgifter til undervisning 1.390.000

Andre udgifter 3.780.000

Konsulent og tjenesteydelser 1.973.750

Revision 243.260

Deltagerudgifter 632.700

Taxametertilskud 377.400

I alt 19.794.760

Finansiering   

Statslig (25%) 4.948.690

Region (SF=12%; RF=15%) 2.653.598

Statslig deltagerfinansiering 632.700

Øvrige statslige betalte udgifter 377.400

Egenfinansiering 1.284.992

Socialfond 5.260.270
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Regionalfond 4.637.111

I alt 19.794.760

  
ElbilSamsø/Midtjylland
Elrun Aps., Egå, søger om medfinansiering til et projekt om udvikling af et elektronisk 
system (Car-To-Grid System), der kan sammenbinde et stort antal elbiler over internet-
tet og sikre, at opladning af elbilerne fra det offentlige elnet sker koordineret og syste-
matisk, således at opladningen af et i princippet meget stort antal elbiler kan ske uden 
nedbrud af el-systemet. 
  
Elrun Aps. har i selve ansøgningen ikke inddraget parter eller netværk, men Elrun ønsker 
gennem projektets forløb at inddrage blandt andre NRGI, Energiakademiet Samsø, Risø 
(DTU), Up-Site (Århus) og Sinus Automation (Silkeborg). 
  
Budget (kr.)

Ansatte (løn) 2.336.980

Andre udgifter 200.000

Konsulent og tjenesteydelser 90.000

Udstyr, jord og bygninger 5.403.225

Revision 35.000

I alt 8.065.205

  
Finansiering (kr.)

EU, Regionalfond 4.032.602

Staten 1.100.000

Region Midtjylland 500.000

De deltagendes egenfinansiering 2.432.603

I alt 8.065.205

  
Bilag:
Projekt CenSec - Klyngeudvikling 
Projekt Elbil SamsoMidtjylland23092008 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_8_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_8_Bilag_2.PDF
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1-33-76-3-08 

9. Ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler 2008 - 
uden regional medfinansiering

Resumé 

Den konkurrenceudsatte pulje er en national pulje, som udgøres af 10% af de samlede 
strukturfondsmidler i Danmark - svarende til ca. 49 mio. kr. pr. år. Danmarks Vækstråd 
fastlægger temaerne for puljen og er også høringspart i forhold til de regionale vækstfo-
ras indstillinger, som afgøres i Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
  
Der vil, i det omfang Finansloven giver mulighed for det, være mulighed for en statslig 
medfinansiering som udgør 25 mio. kr. om året. 
  
Det foreslås, at de 49 mio. kr. ikke skal være en fast ramme, således at der i tilfælde af 
mange og større projekter skal være mulighed for at bevilge midler af den samlede 
ramme - f.eks. et år frem. 
  
Temaer for 2008 er: 

• Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi (Regionalfonden)  
• Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark (Socialfonden)  
• Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer (Socialfonden og Regio-

nalfonden) 

Vækstforum for Region Midtjylland har modtaget i alt 9 ansøgninger. 
  
Dette punkt vedrører de ansøgninger, hvortil der søges om midler fra den konkurrence-
udsatte pulje og statslig medfinansiering. 
  
Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge - inden for temaerne. 

Sekretariatet indstiller, 

at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der uagtet at det sam-
lede projekt er på under 10 mio. kr. bevilges 3.936.000 kr. fra den konkurren-
ceudsatte pulje - EU’s regionalfond og 1.968.000 kr. af de statslige midler til 
medfinansiering af projekt Erhvervsklynge og demonstrationsprojekt for næste 
generation integreret passivhus/brint-minikraftvarme/brintbil-system - inden for 
tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi, 

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der uagtet at det sam-
lede budget er på under 10 mio. kr. bevilges 1.783.125. kr. fra den konkurren-
ceudsatte pulje - EU’s regionalfond til medfinansiering af projekt Bedre fjern-
varme - inden for tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende 
energi,  
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at  Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke bevilges mid-
ler fra den konkurrence udsatte pulje - EU’s regionalfond  eller de statslige mid-
ler til medfinansiering af projekt Vedvarende elektricitet til transport - inden for 
tema Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi, med den be-
grundelse, at projektet ikke har et tilstrækkeligt erhvervsmæssigt rationale. 

  
Rådet for Energi og Miljøteknologi har den 19. september behandlet ansøgningerne.
  
at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt ” Manet – regi-

onale mangfoldighedsnetværk” bevilges 6.750.000 kr. fra den konkurrenceud-
satte pulje -EU´s Socialfond - inden for tema Gode rammevilkår for udenlandsk 
arbejdskraft i Danmark.  

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projekt ”Come2Work in 
Denmark” bevilges 5.333.559 kr. fra den konkurrenceudsatte pulje -  EU´s So-
cialfond - inden for tema Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Dan-
mark.  

at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der ikke anvendes mid-
ler fra den konkurrrenceudsatte pulje - EU´ Socialfond -  inden for tema Gode 
rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft i Danmark  - til projekt Nydanskere – 
en ressource i globaliseringen med den begrundelse, at der er tale om et min-
dre, lokalt projekt. Firmaet samt de udbudte kurser er efter administrationens 
vurdering omfattet af statsstøttereglerne, hvorfor der skal indgå en stor del pri-
vat medfinansiering, både fra ansøger og fra praktikvirksomhederne. 

Beslutning 

Tiltrådt som indstillet med bemærkning om, at ansøger, som indstilles til afslag, modta-
ger den begrundede indstilling fra Rådet for Energi og Miljøteknologi. 

Indstillingen fra Rådet for Energi og Miljøteknologi lyder således: 

Vedvarende elektricitet til transport 

Rådet er positiv over for en koordinering af indsatsen på området, men kan ikke 
anbefale det aktuelle projekt, idet rådet har følgende bemærkninger: 

o Det er vanskeligt at vurdere projektets erhvervsmæssige effekt, idet det frem-
står uklart, hvad de virksomheder, der skal identificeres og udvikles gennem 
projektet, opnår af praktiske og anvendelige resultater. 

o Der findes allerede netværk på brintområdet, som varetager opgaver af lignen-
de karakter. 

o Der er etableret et partnerskab inden for brint og brændselsceller med centrale 
aktører på området (Brint og Brændselsceller.dk Partnerskabet). 

o Det fremgår ikke konkret, hvorledes projektet sikrer en kobling mellem trans-
portområdet og indreguleringen af vedvarende elektricitet. 
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Sagsfremstilling 

Projekt Erhvervsklynge og demonstrationsprojekt for næste generation inte-
greret passivhus/brint-minikraftvarme/brintbil-system
Ansøger: Hydrogen Innovation Research Center - HIRC 
  
Hydrogen Innovation Research Centre (HIRC), Herning, søger om medfinansiering af et 
demonstrationsprojekt om opførelse af 5 boliger som passiv huse i Hammerum-bydelen i 
Herning. I byggeriet installeres en brint-minikraftvarmeforsyning og et elektrolyseanlæg 
til fremstilling af brint ud fra overskuds elektricitet fra elnettet. Herudover forsynes de 5 
boliger med en delebil, der ligeledes drives på brint. 
  
Budget (kr.)

Ansatte (løn) 3.072.000

Andre udgifter 200.000

Konsulent og tjenesteydelser 400.000

Udstyr, jord og bygninger 4.150.000

Revision 50.000

I alt 7.872.000

  
Finansiering (kr.)

EU, Regionalfond 3.936.000

Staten  

Region Midtjylland 1.968.000

De deltagendes egenfinansiering 1.968.000

I alt 7.872.000

  
Projekt Bedre fjernvarme
Ansøger: AffaldVarme Århus, Århus Kommune 
  
AffaldVarme Århus, Århus Kommune, søger om medfinansiering af et demonstrations-
projekt om etablering og drift af et landsbyfjernvarmeværk baseret på en kombination af 
solvarme, varmepumpe samt non food bioolie (ex rapsolie). Samtidig installeres en ny 
type vekslere i varmeområdets husstande, således at fremløbstemperaturen på fjern-
varmevandet kan sænkes til 55 – 65 0C med forventede mindre energitab i fjernvarme-
rørene til følge. 
Projektets idégrundlag er således at erstatte en eksisterende forsyning baseret på fossil 
olie med vedvarende kilder og at etablere et mere energieffektivt system i kraft af en 
lavere fremløbstemperatur på fjernvarmevandet (såkaldt ”kold fjernvarme”). 
 
Budget (kr.)

Ansatte (løn) 760.250
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Andre udgifter 175.000

Konsulent og tjenesteydelser 831.000

Udstyr, jord og bygninger 1.768.000

Revision 32.000

I alt 3.566.250

  
Finansiering (kr.)

EU, Regionalfond 1.783.125

Staten 0

Region Midtjylland 0

De deltagendes egenfinansiering 1.783.125

I alt 3.566.250

  
Projekt Vedvarende elektricitet til transport 
Ansøger: Foreningen Hydrogen Link Danmark  
  
Baggrunden for projektet er stigende udfordringer inden for transportsektorens energi-
forsyning, hvor CO2 udledning i Danmark, alene siden 1990 er steget 40%, mens sekto-
rens afhængig af olie forsat er noget nær 100%. Projektet skal derfor katalysere projek-
ter og aktiviteter indenfor forskning, udvikling, demonstration og kommercialisering af 
elektricitet til transport baseret på vedvarende energi gennem brug af batterier, brint og 
brændselscelle teknologier. 
  
Budget (kr.) 

Ansatte (løn) 2.900.000

Andre udgifter 600.000

Konsulent og tjenesteydelser 480.000

Udstyr, jord og bygninger  

Revision 20.000

I alt 4.000.000

  
Finansiering (kr.)

EU, Regionalfond 2.000.000

Staten 1.000.000

Region Midtjylland  

  
Projekt Manet – regionale mangfoldighedsnetværk
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Ansøger: EDUCTOR, en selvejende institution under staten. 
  
Projektets formål er ”at skabe nye redskaber og bedre rammebetingelser for at virksom-
heder kan fastholde udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet regionalt og lokalt 
gennem dannelse af netværk til social integration og mangfoldighed på arbejdspladsen”. 
Der skal etableres tre regionale centre (i Århus, Odense og København), som skal skabe 
netværk på tværs af virksomheder, arbejdssøgende udlændinge og lokale aktører som 
kommuner, borgerforeninger mv. Hovedkontoret i Århus får ansvar for den landsdæk-
kende koordinering, organisering og erfaringsopsamling. 
Hensigten er, at udlændingene får en stærkere tilknytning til såvel arbejdsplads som 
lokalsamfund, idet der også lægges vægt på integration af eventuel familie. Endvidere, 
at de allerede inden ankomsten til Danmark kan skabe et netværk, begynde på dansk-
undervisning og lære om det danske samfund. 
  
Budget 
Budgettets samlede udgifter på 13.500.000 kr. skal dækkes således:  
Deltagerfinansiering 1.823.000 kr. 
Øvrige betalte udgifter og naturalier 1.552.000 kr. 
Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 3.375.000 kr. 
Socialfondsstøtte 6.750.000 kr. 
 
Projekt Come2Work in Denmark
Ansøger: Videnscenter for Integration, VIFIN 
  
Projektet vil samle de bedste erfaringer fra de initiativer, der i øjeblikket iværksættes i 
en række 
kommuner for at skabe gode rammer for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, samt ska-
be sammenhæng og synergi i de forskellige initiativer. Via etableríng af et mødested på 
nettet, der benytter den nyeste teknologi og sociale software, vil projektet skabe ram-
merne for uformelle netværk, velkomstpakker og faciliteter, der støtter danske virksom-
heder i at gøre det attraktivt for udenlandsk  
arbejdskraft at opnå og bevare ansættelse i Danmark.  
  
Budget 
Budgettets samlede udgifter på 10.667.117 kr. skal dækkes således:  
Deltagerfinansiering 1.156.250 kr. 
Øvrige betalte udgifter og naturalier 1.552.500 kr. 
Kontante tilskud i alt 2.666.779 kr. 
Egenfinansiering i alt   358.029 kr. 
Socialfondsstøtte  5.333.559 kr. 
 
Projekt Nydanskere – en ressource i globaliseringen
Ansøger: Kurt Birkedal, personligt ejet virksomhed 
  
Projektet vil udvikle en uddannelse indenfor eksportsektoren for nydanskere, der har 
interesse i og potentiale for at få beskæftigelse indenfor udenrigshandel. Deltagerne på 
kurset skal visiteres af jobcenter Århus, målgruppen er mellem- og højtuddannede ny-
danskere med minimum gymnasial baggrund. Ansøger anfører det store potentiale, der 
ligger hos nydanskerne i form af kendskab til sprog og kultur i den pågældendes hjem-
land.  
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Budget: 
Budgettets samlede udgifter på 1.792.000 kr. skal dækkes således: 
Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt 205.600 kr. 
Egenfinansiering 690.400 kr. 
Socialfondsstøtte 896.000 kr. 
 
Bilag:
Projekt Erhvervsklynge og demo for brint (HIRC) 23/9 2008 
Projekt Bedre Fjernvarme23/9 2008 
Projekt Vedvarende elektricitet til transport 23/9 2008 
Manet 23/9 2008 
Come2Work 23/9 2008 
Nydanskere - en ressource i globaliseringen 23/9 2008 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_3.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_4.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_5.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_9_Bilag_6.PDF
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1-33-76-23-38-08 

10. Orientering om ansøgning til pulje til støtte af tiltrækning af større sportsbegi-
venheder til Region Midtjylland

Resumé 

Herning Kommune har i fællesskab med Viborg og Århus kommuner søgt om støtte til 
tiltrækning af UEFA EM-slutrunden i fodbold for U-21 herrer fra ”puljen for støtte til til-
trækning af store internationale sportsbegivenheder i Region Midtjylland”. Slutrunden 
finder sted den 12.-25. juni 2011.  
Sagen har været i skriftlig høring hos Vækstforums formandskab forud for behandling i 
Forretningsudvalget den 16. september 2008 og Regionsrådet den 24. september 2008. 

Sekretariatet indstiller, 

at  orienteringen om indstillingen af en støtte på 287.500 kr. til tiltrækning af UEFA 
EM-slutrunden i fodbold for U-21 herrer i 2011 tages til efterretning. 

  

Beslutning 

Punktet blev taget til orientering. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 18. juni 2008 etableringen af puljen til støtte af 
tiltrækning af større sportsbegivenheder til Region Midtjylland - under den formåls-
bestemtepulje for regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte Vækstfo-
rum kriterier for anvendelse af puljen. 
  
Regionsrådet vedtog på sit møde den 18. juni 2008, at der reserveres en økonomisk 
ramme på 1,25 mio. kr. årligt i årene 2008 - 2011, i alt 5 mio. kr., til at støtte initiativer, 
der kan tiltrække store internationale sportsbegivenheder til Region Midtjylland. 
  
DBU og Sport Event søger i fællesskab med kommunerne Herning, Viborg, Århus og Aal-
borg at tiltrække UEFA EM-slutrunden i fodbold for U-21 for herrer i 2011 til Danmark – 
men med størstedelen af arrangementet udmøntet i Region Midtjylland. Kampene spilles 
i alle fire byer og finalen spilles på Århus Stadion – mens Silkeborg og Randers inddrages 
som trænings- og overnatningsbyer. 
  
Slutrunden finder sted fra den 12.-25. juni 2011, og tæller samtidig som kvalifikation til 
OL i London 2012. 
  
Herning Kommune søger sammen med Viborg og Århus kommuner i den forbindelse om 
i alt 287.500 kr. - svarende til 50 % af budgettet for budafgivelsen - fra ”Pulje for støtte 
til tiltrækning af store internationale sportsbegivenheder i Region Midtjylland”. 
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Budprocessen finder sted fra september til december 2008 – og inkluderer Site inspec-
tion fra UEFA. 14 lande har vist interesse for at afholde slutrunden, mens ansøgerfeltet 
er indsnævret til Danmark (Herning, Viborg, Århus og Aalborg) og Israel. Afgørelsen på 
budprocessen foreligger december 2008. 
  
På grund af den korte tidsfrist fra modtagelse af ansøgning har sagen været i skriftlig 
høring hos Vækstforums formandskab forud for behandling i Forretningsudvalget den 16. 
september 2008 og Regionsrådet den 24. september 2008. 
 
Bilag: 
Ansøgning - UEFA U21 - fodbold_Herning Kommune 
Budget Inspection visit U21 2011 
Notat og kriterier - pulje for støtte til tiltrækning af større sportsbegibvenheder til Region 
Midtjylland 
 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_10_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_10_Bilag_2.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_10_Bilag_3.pdf
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0-2-43-07 

11. Udpegning til Væksthus Midtjyllands bestyrelse 

 

Punktet blev trukket fra dagsordenen og afventer ny henvendelse fra Væksthus 
Midt.

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum udpeger regionsrådsmedlem Viggo Nielsen og direktør Niels Jensen, 
VARO Specialmaskiner A/S, som begge er villige til at modtage genvalg. 

  

Beslutning 

  

Sagsfremstilling 

Væksthus Midtjyllands bestyrelse er iht. vedtægterne udpeget for 2 år ad gangen. Den 
nuværende bestyrelse blev udpeget ultimo 2006 og er på nuværende tidspunkt sam-
mensat som følger: 
  
Udpeget af KommuneKontaktrådet Midtjylland:
Borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune (formand) 
Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune (1. næstformand) 
Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune 
Borgmester Henning Jensen Nyhuus, Randers Kommune 
Direktør Rikke Ullersted, Made by Makers (erhvervsrepræsentant) 
  
Udpeget af Vækstforum for Region Midtjylland:
Regionsrådsmedlem Viggo Nielsen 
Direktør Niels Jensen, VARO Specialmaskiner A/S (erhvervsrepræsentant) 
  
Udpeget af Økonomi- og ERhvervsministeriet:
Kontorchef pernille von Lillienskjold, Erhvervs- og Byggestyrelsen 
  
Bilag:
Skrivelse fra Væksthus Midtjylland 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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1-30-232-06-V 

12. Midtvejskonference - status

Resumé 

Som led i sin justering af Handlingsplan 2009 har Vækstforum for Region Midtjylland 
besluttet at afholde en midtvejskonference den 6. oktober 2008. Der er i juni påbegyndt 
et arbejde med et statuspapir for Handlingsplan 2007-2008 og der vil i forbindelse med 
konferencen blive udsendt et debatoplæg, som tager udgansgpunkt i statuspapiret. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum tager punktet til orientering. 
  
Beslutning 
Punktet blev taget til orientering. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede på sit møde den 29. august 2008 at afhol-
de en midtvejskonference den 6. oktober 2008. 
  
Formålet med konferencen er at gøre status for de iværksatte initiativer og med bag-
grund heri drøfte de erhvervspolitiske udfordringer, som skal danne grundlag for en ju-
steret Handlingsplan 2009. 
  
Programmet for konferencen er som følger: 
  
Kl. 12.00 - 13.00         Registrering og frokost 
Kl. 13.00 – 13.15             Velkomst vedBent Hansen, formand for Vækstforum for Re-

gion Midtjylland 
Kl. 13.15 – 14.00             Den økonomiske udvikling – hvilke udfordringer giver den 

for den fortsatte vækst i Region Midtjylland? 
                                   Torben M. Andersen, Aarhus Universitet 
Kl. 14.00 – 14.20             Regional erhvervspolitik – Lars Aagaard, medlem af for-

mandskabet for Vækstforum for Region Midtjylland 
Kl. 14.20 – 14.40             Partnerskabet som drivkraft for den regionale udvikling – 

Carsten Kissmeyer, medlem af formandskabet for Vækstfo-
rum 

Kl. 14.45 – 15.15             Pause og kaffe 
Kl. 15.15 – 15.45             Workshops 
Kl. 15.45 – 16.00             Pause 
Kl. 16.00 -  16.30            Workshops 
Kl. 16.30 - 17.00             Opsamling og afrunding ved Lars Hansson, direktør for Re-

gional Udvikling, Region Midtjylland 
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Som det fremgår af programmet, vil der blive afviklet 2 runder med workshops. Vækst-
forums medlemmer vil lede de 9 workshops – 1 for hvert af de 9 indsatsområder - hvor 
emnet vil være: Hvordan imødegår vi de erhvervspolitiske udfordringer, som kendeteg-
ner det enkelte indsatsområde, f.eks. megasatsningen energi og miljø 
Der er den 24. september modtaget 93 tilmeldinger. 
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1-00-9-08 

13. Studierejse til East of England

Resumé 

Vækstforum gennemførte i dagene 11. - 12. september 2008 studierejse til East of Eng-
land. Program og rapport fra studierejsen vedlægges til orientering 

Sekretariatet indstiller, 

at rapporten drøftes. 
  

Beslutning 

Punktet blev taget til orientering med bemærkning om, at det ville være relevant at 
planlægge et Vækstforummøde på Aarhus Universitet, hvor man kunne drøfte universi-
tets rolle i forhold til erhvervslivet. 

Sagsfremstilling 

I dagene 11. - 12. september gennemførte Vækstforum studierejse til East of England 
med henblik på at se på samarbejde mellem universiteter og erhvervslivet samt under-
søge modellen for regional erhvervsudvikling, som anvendes i engelske regioner. 
  
Fra Vækstforum deltog 6 medlemmer - heraf 2 fra formandsskabet, samt 4 repræsen-
tanter fra administrationen. 
  
Delegationen besøgte University of Hertfordshire, som har udviklet en særlig model for 
samarbejde med erhvervslivet med henblik på at gøre de studerende mere egnede til at 
komme ud i virksomheder efter studiet og knytte erhvervslivet tættere til universitetet.  
  
Der var også besøg hos East of England Development Agency (EEDA), som er ansvarlig 
for en regional erhvervsstrategi (Regional Economic Strategy), som ligner Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi, og der var indlæg fra East of England Regional Assembly 
(EERA), som har en overvågningsfunktion i forhold til arbejdet i EEDA. 
  
Endelig var der besøg på St. Johns Innovation Centre - én af Englands ældste og mest 
kendte udviklingsparker, hvor der også var orientering om universitetssamarbejdet i10, 
som har etableret tæt samarbejde med erhvervslivet. 
  
Bilag:
Program  og Rapport fra studierejsen. 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_13_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_13_Bilag_1.PDF
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14. Eventuelt

Intet. 
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Tillægsdagsorden 

1-30-76-37-08 

1. Høringssvar vedrørende Rådet for Teknologi og Innovations program for 
innovationsnetværk

Resumé 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har fremsendt en oversigt over indkomne ansøgnin-
ger til Rådet for Teknologi og Innovations program for innovationsnetværk med henblik 
på eventuelle bemærkninger. Styrelsen har modtaget i alt 29 ansøgninger, hvoraf 12 
ansøgninger har udgangspunkt i sekretariater, der er geografisk placeret i Region Midt-
jylland. Vækstforum lægger i sit høringssvar til Rådet for Teknologi og Innovation vægt 
på, at RTI's beslutning om de kommende innovationsstræk understøtter Vækstforums 
erhvervsudviklingsstrategi og de strategiske indsatsområder, og at de kommende inno-
vationsnetværk samtidig opfylder et fælles strategisk mål om sammenhæng mellem 
denm nationale og regionale innovationsindsats. 

Sekretariatet indstiller, 

at Vækstforum fremsender høringssvar til Rådet for Teknologi og Innovations pro-
gram for innovationsnetværk 

Beslutning 

Revideret udkast til høringssvar blev omdelt på mødet. 
Godkendtes som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i skrivelse af den 23. september 2008 frem-
sendt en oversigt over indkomne ansøgninger til Rådet for Teknologi og Innovations pro-
gram for innovationsnetværk med henblik på bemærkninger.  
 
Vækstforum har allerede på sit møde den 29 august drøftet det strategiske samarbejde 
mellem RTI og Vækstforum og udmøntningen af den indgåede partnerskabsaftale med 
Regeringen om en mere virksomhedsrettet innovationspolitik, herunder hvordan der 
skabes en bedre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats, 
således at virksomheder får en mere entydig indgang til det samlede innovationssystem.  
 
Innovationsnetværk 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har den 15. september 2008 haft ansøgningsfrist for 
ansøgninger til programmet for innovationsnetværk.  
 
Innovationsnetværk er et nyt program, der samler RTI's hidtidige aktiviteter, der har 
fokus på at skabe netværk mellem videninstitutioner og private virksomheder. Innovati-
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onsnetværk er en platform for innovationssamarbejde mellem virksomheder og vide-
ninstitutioner m.fl. inden for et fagligt, tværfagligt eller teknologisk afgrænset område. 
Formålet med netværkene er at fremme innovation og videnspredning gennem nye sa-
marbejds- og innovationsformer. De nye netværk vil blandt andet blive styrket i relation 
til åben innovation og internationalt samarbejde mv. 
 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i alt modtaget 29 ansøgninger på at blive de 
kommende innovationsnetværk, hvoraf 12 ansøgninger repræsenterer ansøgerere (se-
kretariater), hvor de deltagende virksomheder og viden- og forskningsinstitutioner pri-
mært har udgangspunkt i Region Midtjylland. Innovationsnetværkene har en regional 
forankring, men vil i princippet skulle være landsdækkende i forhold til virksomhedsdel-
tagelse og offentlig/privat samspil med viden- og forskningsinstitutioner. 

De 12 ansøgninger med udgangspunkt i ansøgere fra Region Midtjylland dækker både 
megasatsningerne på energi og miljø, fødevarer, men også Vækstforums satsninger 
vedr. it, film og nye medier, samt styrkepositioner inden for bl.a. bolig og beklædning, 
globale fremstillingsvirksomheder og byggeindustrien. 
  
Høringssvar
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar fra Vækstforum vedr. den fremsendte over-
sigt, som kort beskriver den strategiske sammenhæng mellem Vækstforums satsninger 
og de indkomne ansøgninger.  
 
Ansøgningerne forventes behandlet af Rådet for Teknologi og Innovation på rådets møde 
den 29. oktober 2008. 
  
Bilag:  
Oversigt over ansøgninger til FI's innovationsnetværk  
Høringssvar vedr. innovationsnetværk til Rådet for Teknologi og Innovation  
  
 
 
 

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Punkt_1a_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V�kstforum/dagsordensbilag/Oktober%202008/Revideret%20-%20omdelt.PDF
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