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1-01-76-17-07 

1. Referat af Vækstforums møde den 13. juni 2007

Den administrative styregruppe indstiller, 

at referatet godkendes.

Beslutning 

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

Lavenergibyggeri medtages i den særlige belysning af mulighederne indenfor energiom-
rådet. 

Sagsfremstilling 

Bilag:
Referat fra Vækstforums møde d. 13/6-07 - kort version
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_1_Bilag_1.pdf
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1-30-76-2-07 

2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstfo-
rum for Region Midtjylland og Regeringen

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

 at sekretariatet inddrager relevante aktører i udarbejdelsen af dette oplæg.

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007, at formandskabet for Vækstfo-
rum for Region Midtjylland den 14. juni kunne deltage i de afsluttende forhandlinger med 
Økonomi- og Erhvervsministeriet med det formål at indgå en partnerskabsaftale som 
skitseret og drøftet på mødet i Vækstforum. 
  
Den 14. juni 2007 blev der indgået en Regional Partnerskabsaftale om vækst og er-
hvervsudvikling mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen gældende for 
perioden 2007 - 2009, dog med løbende opfølgning på implementeringen af aftalen og 
dermed mulighed for årligt at drøfte behovet for justeringer. 
  
Parterne mødes første gang i maj 2008 for at drøfte de foreløbige resultater af partner-
skabsaftalen. 
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For at sikre grundlaget for opfølgning på og eventuelle justeringer af partnerskabsafta-
len, har sekretariatet for Vækstforum udarbejdet en skematisk oversigt (bilag), hvor 
følgende præciseres: 

• Partnerskabsaftalens indsatsområder  
• Allerede fastlagte initiativer på området i Vækstforums strategi og handlingsplan  
• Øvrige initiativer på området  
• Forslag til udmøntning af partnerskabsaftalens initiativer  

På en række områder skal initiativerne iværksættes i samarbejde med eller gennem an-
dre aktører for at kunne opfylde partnerskabsaftalen. Det kan derfor blive relevant for 
Vækstforum at prioritere indsatsområder og initiativer og eventuelt justere Erhvervsud-
viklingsstrategiens handlingsplan. 
  
Bilag:
Partnerskabsaftale - udmøntning - samlet skematisk oversigt  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Bilag_Punkt%202_Partnerskabsaftale%20-%20udm%C3%B8ntning%20-%20samlet%20skematisk%20oversigt%20-%20kladde28082007.PDF
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1-31-76-3-07 

3. Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Lovgrundlag
I henhold til Lov om erhvervsfremme og bemærkningerne til samme kan Regionsrådet 
efter indstilling fra Vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af regional er-
hvervsudvikling. Disse aktiviteter skal iværksættes i regi af selvstændige juridiske enhe-
der med hvem Regionsrådet indgår kontrakter, herunder resultatkontrakter. 
I bemærkningerne til erhvervsfremmeloven præciseres det, at Vækstforum kan indstille, 
at Regionsrådet løbende orienterer Vækstforum om gennemførelsen af erhvervsudvik-
lingsaktiviteterne, herunder resultatkontrakter. Det giver Vækstforum mulighed for at 
sikre sig, at gennemførelsen af deres indstillinger lever op til målsætningerne. 
  
Vækstforums beslutning af 13. juni 2007
På mødet den 13. juni 2007 godkendte Vækstforum en udviklings- og implementerings-
plan for initiativerne i Vækstforums handlingsplan. Planen rummer 6 faser: 

• Fase 1 Udarbejdelse af forprojekter  
• Fase 2 Første behandling i Vækstforum  
• Fase 3 Første behandling i Regionsrådet og indkaldelse af ansøgninger  
• Fase 4 Endelig behandling i Vækstforum  
• Fase 5 Endelig behandling i Regionsrådet og Erhvervs- og Byggestyrelsen  
• Fase 6 Monitorering og evaluering 

Det fremgår af udviklings- og implementeringsplanen, at der som hovedregel ud-
arbejdes resultatkontrakter i forbindelse med større initiativer prioriteret af Vækst-
forum. 
  
Forslag til kontraktskabelon 
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Sekretariatet har efterfølgende udarbejdet et forslag til skabelon for kontrakter i 
Regional Udvikling, herunder resultatkontrakter.  
Ved en resultatkontrakt forstås en gensidig forpligtende aftale mellem kontrakt-
parter om levering af givne ydelser efter fastlagte spilleregler. Resultatkontrakten 
specificerer, hvilke mål og resultatkrav der skal opfyldes inden for en given perio-
de og givne budgetmæssige rammer. Resultatkontrakten angiver endvidere, hvor-
dan og hvornår der følges op på mål og resultatkrav. 
Målene er langsigtede resultater eller effekter, der ofte ligger ud over projektperi-
oden. Resultatkrav er en operationalisering af målene. De har karakter af kortsig-
tede resultater, der er konkrete, målbare og vitale for opfyldelsen af de langsigte-
de mål. 
Resultatkontrakten er som sådan et politisk styringsredskab og et aftaleretligt do-
kument. 
  
Udgangspunktet for kontraktskabelonen er de oplysninger, der findes i ”skabelon 
til beskrivelse af initiativer prioriteret af Vækstforum”, der er vedlagt som bilag. 
Det betyder, at de oplysninger, der indgår i resultatkontrakten er oplysninger, der 
findes i de projektbeskrivelser, som Vækstforum godkender i fase 2.  
  
Opfølgning på resultatkontrakterne 
Opfølgning på mål og resultatkrav er en integreret del af kontraktarbejdet. Det er 
derfor helt afgørende, at de mål og resultatkrav, der formuleres, er konkrete og 
målbare. Det betyder, at det ofte er nødvendigt at konkretisere de mål, som 
Vækstforum godkender i fase 2 med henblik på udarbejdelsen af en resultatkon-
trakt. Kontraktskabelonen rummer et forslag om, at der som hovedregel foretages 
halvårlig opfølgning på mål og resultatkrav med efterfølgende afrapportering til 
Vækstforum. Der er tale om en skematisk fremstilling af såvel mål og resultatkrav 
som opfølgning som nedenfor angivet: 

Mål 1 

Resultatkrav 1 Målemetode Opfølgning 
☺

Milepæl 1.1   

Resultatkrav 2  

Mål 2 

Resultatkrav 3 Målemetode Opfølgning 

Osv.   

  
Bilag: 
Vejledning til kontraktskabelon 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Septe
mber%202007/Punkt_3_Bilag_1.PDF
 
Skabelon til beskrivelse af initiativer prioriteret af Vækstforum juni 2007 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbila
g/September%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_3_Bilag_2.PDF
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1-01-76-8-07 
4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

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

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

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

Beslutning 

Som indstillet, med bemærkning om, at Vækstforum ønsker at følge projektet halvårligt. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet at igangsætte et forprojekt 
med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indsatsområderne. 

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: 

• Direktør Hans Bjørnholt, Silkeborg Iværksættercenter  
• Direktør Torben Henriksen, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande  
• Erhvervskonsulent Aase Mørk, ViborgEgnens Erhvervsråd  
• Direktør Erik Krarup/afdelingschef Lise Haahr Hanneslund, Væksthus Midtjylland  
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• Direktør Rene Damkjer, Agro Business Park  
• Centerchef Henrik G. Larson, Teknologisk Institut i Århus  
• Direktør Lars Stigel, Østjysk Innovation  
• Direktør Søren Dalby, Innovation MidtVest  
• Professor Poul Rind Christensen, IDEA Midtjylland  
• Statsaut. revisor Jørgen Jakobsen, Mortensen og Beierholm  
• Udviklingschef Karsten Geertsen, Odder Kommune  
• Afdelingschef Bent Mikkelsen, Region Midtjylland 

 
Arbejdsgruppen har givet tilsagn om at fortsætte som netværk til koordinering og over-
vågning af programmet.
  Vækstforum har i erhvervsudviklingsstrategien sat som mål, at den regionale etable-
rings- og overlevelsesrate skal øges, og at andelen af vækstiværksættere inden 2015 
skal øges fra de nuværende 4% (125 vækstiværksættere) til 6% (180 vækstiværksætte-
re). I partnerskabsaftalen med Regeringen er dette mål løftet til 8% (250 vækstiværks-
ættere). 
  
For at nå dette mål igangsættes med arbejdsgruppens anbefaling et iværksætterpro-
gram med et betydeligt bidrag af tilbud og ydelser til det samlede erhvervsservicesystem 
i regionen. Programmet tager udgangspunkt i og understøtter en sammenhængende og 
gennemskuelig erhvervsservice-infrastruktur, herunder den lokale erhvervsservice med 
basistilbud til alle iværksættere, Væksthus Midtjylland med specialiseret erhvervsservice 
("stuen") samt innovationsmiljøer, udviklingsparker og forskerparker. Formidlingen af 
den primært private rådgivning sker som en operatøropgave i Væksthuset ("2. sal"). 
  
Iværksætterprogrammet er målrettet de iværksættere, som på grund af ambitioner og 
problemstillinger har behov for viden og rådgivning ud over det lokale basistilbud. De 
tilbydes bl.a. en startpakke med gratis specialiseret rådgivning før virksomhedsstart (op 
til 10.000 kr.) og en vækstpakke efter virksomhedsstart med mulighed for køb af specia-
liseret rådgivning (op til 40.000 kr.) til reduceret pris. 
For at fremme en sammenhængende og gennemskuelig erhvervsservice i regionen, un-
derstøtter programmet desuden det samlede system med kompetenceudvikling, mar-
kedsføring mv. Initiativerne koordineres tæt med statens initiativer til udmøntning af 
globaliseringsaftalen og partnerskabsaftalen mellem Vækstforum og Regeringen.  
  
Indholdet i programmet udmønter følgende punkter i Vækstforums handlingsplan 2007-
2008:  

6.2 Iværksætteri fra eksisterende virksomheder 
6.3 Netværk af erhvervsfolk som mentorer 
6.4 Specialiseret rådgivning 
6.6 Kvalitetsudvikling i rådgivningssystemet 

De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte beskrivelse. 
  
Økonomi 
Budget for en toårig periode 
Rådgivningsydelser - Startpakke og Vækstpakke 20,0 mio. 
   - tilhørende behovsafdækning, rådgiverkontakt mv. 9,3 mio. 
Etablering og understøttelse af specialiserede netværk 0,5 mio. 
Undersøgelse af behov for et regionalt mentornetværk 0,4 mio. 
Vækstgrupper 0,5 mio. 
Iværksætterkurser 1,2 mio. 
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Fremme af iværksætteri fra eksisterende virksomheder 2,0 mio. 
Kompetenceudvikling for erhvervsservicemedarbejdere 2,0 mio. 
Udvikling af redskaber og metoder 4,0 mio. 
Markedsføring, it og administration 6,0 mio. 
I alt 46,0 mio. 
  
Finansiering: 
Region Midtjylland 18,6 mio. 
Private 8,8 mio. 
EU, Regionalfond 15,8 mio. 
EU, Socialfonden 1,8 mio. 
EU, Interreg. KASK 1,0 mio. 
I alt 46,0 mio. 
  
Tidsplan
13. sept.: Vækstforum: Godkendelse af program og indstilling til reservation af midler 
26. sept.: Regionsrådet: Reservation af midler 
 Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger fra operatører for de enkelte  

elementer i programmet  
10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet  

og Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. 
12. dec.: Regionsrådet: Bevilling 
Medio 
dec.: 

Informationsarrangement for primært lokal og specialiseret erhvervsservice. 

1. jan. 08: Iværksættelse, herunder indgåelse af resultatkontrakter med effektmål m.v. 
  
Programmet supplerer den eksisterende indsats for iværksættere i Region Midtjylland. 
Arbejdsgruppen anslår det samlede årlige omfang af indsatsen for iværksættere som 
følger: 
  
Lokal erhvervsservice, kommunalt finansieret 8 mio. 
Lokal erhvervsservice, privat rådgivning 3 mio. 
Innovationsmiljøer m.fl. 1 mio. 
Specialiseret erhvervsservice (Væksthus Midtjylland) 5 mio. 
Iværksætterprogram for vækstiværksættere 23 mio. 
I alt  40 mio. 
  
Bilag:
Initiativbeskrivelse - Specialiseret rådgivning for vækstiværksættere 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Sept
ember%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_4_Bilag_1.PDF
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1-33-76-24-07 

5. Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7

Resumé 

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

  

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

  

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

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

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

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

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

Beslutning 

Sagen udsættes med bemærkning om, at projektets økonomi gennemgås med henblik 
på at målrette indsatsen og afklare behovet for kompetenceudviklingen af rådgivnings-
systemet, således at økonomien afspejler Vækstforums ønsker om at begrænse den del, 
der vedrører kompetenceudviklingen kan holdes på et étcifret mio. beløb. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum har på sit møde den 16. april 2007 besluttet at igangsætte et forprojekt 
med en arbejdsgruppe til udvikling og belysning af indsatsområderne. 
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Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: 

Vicedirektør Susanne Kure, Vækstfonden 
 Afdelingschef Lise Haahr Hanneslund/Virk. Konsulent Oluf C. Lund, Væksthus Midt-
jylland  
Lead Angel Bent Smed, Regionalt Business Angel Network (RBAN), Østjylland 
Projektleder Gyda Bay, Østjysk Innovation 
Investeringschef Lars Stig Møller, Innovation MidtVest 
Innovationskonsulent Alex Nielsen, Innovation Horsens 
Project Manager Flemming Midtgaard, CONNECTDenmark  
Konst. leder Jens Christensen, SkiveEgnens Erhvervs- og Turistcenter 
Erhvervskundechef Per Sjørup, Nordea 
Afdelingsleder Bent Mikkelsen, Region Midtjylland 
  

Arbejdsgruppen har givet tilsagn om at fortsætte som netværk til koordinering og over-
vågning af delaktiviteternes fremdrift.  

  

Grundlaget for projektet er handlingsplanens punkt 6.7 - Kapitalformidling, og at det i 
partnerskabsaftalen er aftalt, at virksomheder skal have styrket adgang til risikovillig 
kapital og viden om relevante muligheder for finansiering.  

  

Arbejdsgruppen har kortlagt kapitalformidlingsinitiativerne i regionen og vurderer, at 
regionens erhvervsstruktur (bortset fra Århus-området) er præget af brancher, der ikke 
har betydelig tradition for at tiltrække risikovillig kapital. Der er mange små aktører på 
kapitalformidlingsområdet, som hver har fokus på et snævert område. Der er derfor først 
og fremmest behov for, at aktørerne får et bredere og tættere kendskab til hinanden og 
at lukke konkrete ”huller” i kapitalformidlingskæden. Den samlede status kan ses i bila-
get "Kapitalformidlingslandskabet".  

  

Et større gensidigt kendskab mellem aktørerne kan nås gennem etablering af netværk, 
kompetenceudvikling m.m. i samarbejde med blandt andet den lokale erhvervsservice. 
Et brugbart værktøj er desuden at regionalisere en af de eksisterende portaler om kapi-
taludbudet. Sammenfaldet mellem Væksthusets primære målgruppe (vækstiværksætte-
re) og den primære målgruppe for resten af aktørerne i kapitalformidlingsområdet gør 
det naturligt, at opbygningen af viden om de regionale aktører sker i regi af Væksthuset. 
I indsatsen indgår, at Vækstfonden har intentioner om at blive ”regionaliseret” i regi af 
Væksthuset gennem "ambassadører", rejsehold og ”Proof of Business” initiativet.  

  

Projektet indeholder ikke en aktivitet, hvor Vækstfonden bliver tilstedeværende i Vækst-
huset som en 1. sals aktivitet.  

  

Projektet støtter eksisterende og nye regionale Business Angels netværk ved at afsætte 
ressourcer til sekretariatsbetjening. Sekretariatet skal have en screeningsfunktion og 
udvælge potentielle investeringsprojekter samtidig med, at alle investeringsprojekterne 
bliver forhåndsbearbejdet. Endvidere skal en arbejdsgruppe nedsat af følgegruppen un-
dersøge, hvordan Business Angels investeringer kan matches med anden kapital.  
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Projektet støtter udvikling af lokale koncepter mellem lokal erhvervsservice og pengein-
stitutter med det formål at indgå aftaler til smidiggørelse af mindre lån som f.eks. ”Kom-
i gang-lån”.  

  

Projektet omfatter udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab, som skal 
styrke væksten i Region Midtjylland. Konceptet skal være et supplement til pengeinsti-
tutternes sædvanlige finansieringsområder og investere i dynamiske og innovative virk-
somheder. Det vil være nødvendigt i regionen at rejse en kapital på mindst 100 mio. kr., 
som Vækstfonden og institutionelle investorer hver vil matche med et tilsvarende beløb.  

  

Det bemærkes, at Region Midtjylland i henhold til Lov om erhvervsfremme ikke har mu-
lighed for at indskyde kapital i et investeringsselskab. 

 

Økonomi og tidsplan 
Budget for en toårig periode 
Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og 
regional forankring af statslige initiativer 

9,5 mio. 

Fremme af Business Angels investeringer 2,0 mio. 
Udvikling af lokale koncepter til smidiggørelse af lån 0,5 mio. 
Udvikling af et koncept for et regionalt investeringsselskab 1,0 mio. 
I alt          13,0 

mio. 
  
Finansiering: 
Region Midtjylland 6,0 mio. 
EU – Regionalfond 5,5 mio. 
Stat * 1,5 mio. 
I alt 13,0 mio. 
* Globaliseringsmidler til Proof of Business – (afprøvning af forretningsideer) gennem 
CONNECT Denmark (4 mio. kr. årligt på landsplan). 
Opbygning af regionale kompetencer om kapitalformidling og regional forankring af 
statslige initiativer omfatter: 
- Udvikling og drift af portal 4,0 mio. kr.  
- Forankring af regionale kompetencer vedr. kapitalformidling i Væksthuset og  
  erhvervsservicesystemet 4,0 mio. kr.  
- Proof of Business 1,5 mio. kr.  
  
Tidsplan 
13. sep.:  Vækstforum: Godkendelse af projekt og indstilling til reservation af midler.    
26. sep.:  Regionsrådet: Reservation af midler. 
                  Umiddelbart herefter indkaldes ansøgninger til de konkrete initiativer. 
10. dec.: Vækstforum: Godkendelse af ansøgninger og indstilling til Regionsrådet og 

Erhvervs- og Byggestyrelsen om bevilling. 

  

Bilag 

Projektbeskrivelse - Kapitalformidling
Kapitalformidlingslandskabet
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_5_Bilag%201.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_5_Bilag_2.PDF


 

 

Vækstforum 13. september 2007 
 

15 
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6. Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) 
om støtte til aktiviteter til regional udvikling 2007-2010

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

Beslutning 

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

Sagsfremstilling 

AU-HIH ansøger om en bevilling på 4 mio. kr. i årene 2007-2010 til finansiering af regio-
nale erhvervsudviklingsaktiviteter. Ansøgningen indgår som led i en aftale om medfinan-
siering af aktiviteter sammen med kommunerne under Landsdelscenter Midt-Vest. 
 
I forbindelse med fusionen mellem Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen 
og dannelsen af en ny universitetsafdeling i Herning, AU-HIH har kommunerne under 
Landsdelscenter Midtvest, samt Ringkøbing, Viborg og Århus amter tilsammen bevilget 6 
mio. kr. i 2006 til at iværksætte nye aktiviteter og bidrage til den regionale erhvervsud-
vikling.  
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Kommunerne under Landdelscentret, Ikast-Brande, Holstebro, Struer og Herning kom-
muner har tilsammen bevilget 2 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i årene 2007-2010. 
Amternes bevilling blev givet med en forventning om, at Region Midtjylland bidrog til 
finansieringen i årene 2007-2010. 
 
Formålet med fusionen har været at bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjyl-
land ved at skabe et midtjysk uddannelses- og videncenter, der samtidig kunne tilbyde 
videregående uddannelser til og med kandidatniveau inden for både økonomi og teknik. 
Det har været afgørende for fusionen, at AU-HIH kunne skabe et innovativt og praksis-
orienteret samspil mellem forskning og viden og udvikling i virksomhederne, samt bidra-
ge til et højere kompetenceniveau i forhold til arbejdskraften og erhvervslivet.  
 
De regionale midler skal således bidrage til at skabe vækst og udvikling inden for 4 ind-
satsområder: 
 
1) Innovation og forretningsudvikling 
2) Iværksætteri 
3) Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder 
4) Integreret IT 
 
Innovation og forretningsudvikling 
Med oprettelse af Center for Innovation og Forretningsudvikling har AU-HIH ønsket at 
skabe ny viden gennem forskning i innovation, iværksætteri og ledelsesudvikling. 
 
Aktiviteterne omfatter bl.a. Ph d.-stipendier, udvikling af ledelsesuddannelsestilbud, 
samt etablering af en forskningsenhed inden for innovation, erhvervsklynger og iværk-
sætteri med op til 12 forskere. 
 
Aktiviteterne kan bidrage til at understøtte Vækstforums mål om at øge virksomheder-
nes innovationskompetencer ved at kunne omsætte forskningsresultater og viden til nye 
varer og tjenesteydelser, teknologi eller arbejdsprocesser.  
  
Det er forventningen, at der samtidig kan ske en styrkelse af erhvervsforskningen i Re-
gion Midtjylland gennem etablering af et forskningsmiljø, som har fokus på udvikling af 
de regionale rammebetingelser inden for bl.a. innovation, iværksætteri og ledelse.  
 
Der vil i en dialog med AU-HIH skulle opstilles prioriterede genstandsfelter for erhvervs-
forskningen i samarbejde med den øvrige del af Aarhus Universitet og forventningerne til 
de forskningsaktiviteter, der kan understøtte udvikling, implementering og evaluering af 
de erhvervspolitiske initiativer . 
 
Iværksætteri   
Erhvervs- og Byggestyrelsen har tidligere i 2005 bevilget en engangsbevilling på 2,1 
mio. kr. til Business Factory, som med dette projektet vil kunne videreføres. Aktiviteter-
ne omfatter både innovation og iværksætteri i uddannelserne og iværksætteri i eksiste-
rende små og mellemstore virksomheder, samt en række formidlingsaktiviteter. 
 
Den regionale erhvervsindsats lægger med sit initiativ "Mere Iværksætteri i uddannelse" 
op til en styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsesinstitutionerne ved bl.a. at etab-
lere miljøer til idéudvikling og realisering af bæredygtige forretningsideer. 
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AU-HIH vil kunne indgå som én af flere operatør på gennemførelse af dette initiativ. Der 
forventes indgået en særskilt resultatkontrakt med AU-HIH, der sikrer koordineringen 
med de samlede lokale og regionale initiativer på iværksætterområdet. 
  
Samspil mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder 
AU-HIH forventes at gennemføre en række tværgående samarbejds- og videnspredning-
saktiviteter inden for bl.a. innovation, IT og forretningsudvikling i forhold til de brobyg-
gerfunktioner, AU-HIH generelt varetager. 
 
Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi indeholder en målsætning om at styrke virk-
somhedernes innovationskompetencer ved at øge andelen af højtuddannede medarbej-
dere i virksomhederne. Med det 3-årige projekt "Markedsplads for højtuddannede" er der 
lagt op til afprøvning af nye metoder og modeller til fremme af virksomhedernes ansæt-
telse af forskellige typer af højtuddannet arbejdskraft. Der skal således indkaldes ansøg-
ninger om en regional operatør på projekt "Markedsplads for højtuddannede". 
 
Der har i drøftelserne med AU-HIH været peget på mulighederne af, at denne i givet fald 
kunne varetage den regionale operatøropgave, som bl.a. omfatter projektledelse, ud-
pegning af lokale kontaktmæglere, administration af regionale kontaktmesser, web-side 
mm. Initiativet løber i en 3-årig periode fra efteråret 2007-2010. Under dagsordens-
punkt "Markedsplads for højtuddannede" er AU-HIH indstillet som regionalt operatør. 
  
 
Integreret ITT

I tilknytning til AU-HIH arbejder Centeret for Integreret IT-udvikling, CITU med en ræk-
ke strategiske indsatsområder inden for IT-udvikling for at skabe innovation og nye for-
retningsområder for regionens virksomheder. Dette sikrer samtidig en opdateret under-
visning og uddannelse i elektronik og IKT.  
  
Ansøgningen omfatter udvikling af forsknings- og forretningsmæssige initiativer på Cen-
teret for Powerline Communications, CPC, der er et strategisk satsningsområde for 7 
medlemsvirksomheder, herunder B&O, Danfoss og Grundfoss. 
 
Powerline teknologien er en teknologi, der muliggør kommunikation i de eksisterende el-
installationer både på virksomheden og i hjemmet. Teknologien omfatter både kontrol og 
styring  og overførsel af større datamængder (internet, lyd og billede).  
  
Centret vurderer, at teknologien indeholder både besparelsesmæssige og forretnings-
mæssige potentialer for regionens virksomheder. Målet er således at sikre midtjyske 
virksomheder en førerposition inden for anvendelse af powerline teknologien.  
  
Bilag:
Samarbejdsaftale - AU-HIH - Region Midtjylland og landsdelscenterkommunerne  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_6_Bilag_1.PDF
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7. Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

Beslutning 

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

Sagsfremstilling 

Kravet til fremtidens medarbejdere i såvel offentligt som privat regi vil være, at der stil-
les stadig stigende krav om mere formel uddannelse. Endvidere vil der være et stadigt 
stigende behov for efteruddannelse (livslang læring) på alle niveauer i organisationen. 
  
I lyset af Vækstforums strategier og handleplaner, der stemmer godt overens med Glo-
baliseringsrådets anbefalinger på området, er der behov for en forstærket indsats på 
området for videregående uddannelser i de kommende år. Region Midtjylland har en 
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ekstra stor udfordring i den sammenhæng, idet uddannelsesniveauet er stærkt varieret 
fra vest til øst. 
  
Projekt Mere uddannelse vil overordnet omfatte to delprojekter: 
For det første vil frafald fra de videregående uddannelser blive belyst. Region Midtjylland 
vil i samarbejde med specialister på området og repræsentanter fra uddannelsesinstitu-
tionerne gennemføre en speciel undersøgelse. Undersøgelsen vil på CPR-niveau følge to 
til tre årgange fra halvfemserne og deres vandring gennem uddannelsessystemet. I den 
forbindelse vil det også blive belyst, om der eventuelt er forskelle i overgang til en vide-
regående uddannelse, når de enkelte kommuner i Region Midtjylland holdes op mod hin-
anden. Der afsættes 650.000 kr. til indkøb af data og eksperthjælp. 
For det andet vil der være behov for at styrke og udbygge de videregående uddannel-
sestilbud gennem dels mere praktik i uddannelserne, hvilket i sig selv antages at kunne 
mindske frafaldet. Dels gennem udvikling af nye unikke uddannelsestilbud i samarbejde 
med erhvervslivet (som også kan omfatte offentlige arbejdspladser), som skal medvirke 
til at fastholde og udbygge den geografiske spredning af tilbuddene om videregående 
uddannelser, ligesom en yderligere internationalisering af uddannelserne kan være øn-
skelig. Region Midtjylland vil sammen med uddannelsesinstitutioner og øvrige interes-
senter fremlægge projekter til fremme af den nævnte nyudvikling. Der afsættes 3,5 mio. 
kr. til dette formål. 
  
Begrundelsen for ovennævnte forslag er, at sikringen af sammenhængen i regionen 
fremover kræver en ekstra indsats for at fastholde og om muligt udbygge den geografi-
ske spredning af de videregående uddannelsestilbud. Professionshøjskolen (VIA) og Aar-
hus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) kommer naturligvis til at 
spille en helt central rolle i den sammenhæng. Professionshøjskolen står bl.a. over for en 
vanskelig opgave med at sikre den nødvendige arbejdskraft på det pædagogiske, det 
sociale og det sundhedsfaglige område. Det skal i den sammenhæng iagttages, at fast-
holdelsen af et godt serviceniveau på det sociale og sundhedsfaglige område kan være 
afgørende for, om erhvervslivet kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft 
fremover. 
  
Endvidere bliver det en opgave at fastholde og eventuelt udbygge erhvervsskolernes og 
akademiernes udbud af KVU-uddannelser. I lyset af den nye politiske aftale omkring or-
ganiseringen af akademierne kan det være væsentligt at arbejde for en fortsat regional 
spredning af KVU-uddannelserne.  
  
Projektgruppens sammensætning: 

 Direktør Ann Østergaard, Skive Tekniske Skole 
 Direktør Kerner Viinberg, Holstebro Tekniske Skole 
 Vicedirektør Lis Randa, Erhvervsakademi Minerva 
 Rektor Jørgen Vestergaard Frandsen, Erhvervsakademi Midtjylland 
 Direktør Kirsten Holmgaard, EUC Midt 
 Studierektor Mogens Enevoldsen, Aarhus tekniske Skole 
 Formand Thor Jensen, FTF Region Midt 
 Viceuddannelseschef John Hansen, AU-HIH 
 Direktør Svend Trøst, Vitus Bering 
 Direktør Ole Pedersen, Lemvig Kommune 
 UU-leder, Mogens Schjødt, Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens-

Hedensted 
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 Centerleder Viggo Munk, Studievalg Østjylland 
 Centerleder Karen Raunkjær, Studievalg Midt- og Vestjylland 
 Aage Erhardtsen, Region Midtjylland 

Vækstforum vil gennem en orientering om anvendelsen af Regionsrådets uddannelses-
pulje kunne danne sig et klart billede af, hvordan disse midler kompletterer de delpro-
jekter, som Mere Uddannelse vil generere til udbygning og fastholdelse af en geografisk 
spredning af de videregående uddannelser i regionen, jf. vedlagte bilag vedr. Regionsrå-
dets udviklingspulje på uddannelsesområdet. 
  
Økonomi 
 Budget for en toårig periode 
Frafaldsundersøgelse/De unges vandring i uddannelsessystemet              0,65 mio. 
Styrkelse af de eksisterende uddannelser (mere praktik, udvikling af 
uddannelser til sikring af geografisk spredning , internationalisering m.v   

7,00 mio. 

I alt 7,65 mio.  
  
Finansiering: 
Region Midtjylland 4,15 mio. 
Stat 3,50 mio.  
I alt 7,65 mio.  
  
Bilag:
Administrationsgrundlag for tildeling af udviklingstilskud på uddannelsesområdet i  
Region Midtjylland i 2007 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Sept
ember%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_7_Bilag_1.PDF
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1-33-76-12-07 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

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

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

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

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



 

 

Vækstforum 13. september 2007 
 

22 

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

  
Det forudsættes, at der opnås en medfinansiering til Campus samt kontaktmæglerne fra 
andre parter som beskrevet i finansieringsoversigterne. 
Det forudsættes, at der opnås medfinansiering til ErhvervsPhD-undersøgelsen fra Forsk-
nings- og Innovationsstyrelsen. 

Beslutning 

Som indstillet med bemærkning om, at der eksisterer et lignende initiativ i regi af Er-
hverv Århus og Herning Kommune. Det foreslås, at der tages kontakt til Erhverv Århus, 
Bente Steffensen for videndeling. 

Vækstforum bemærkede, at man ikke ønskede at forholde sig til det i sagsfremstillingen 
anførte om medfinansieringstyper af projektet bl.a. i form af husleje. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum vedtog på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte projektet Markedsplads 
for højtuddannede, der har til formål at øge andelen af højtuddannede i regionens virk-
somheder, i særdeleshed små og mellemstore virksomheder, samt virksomheder belig-
gende i regionens yderområder. Vækstforum indstillede til Regionsrådet, at der reserve-
res i alt 9,1 mio. kr. af Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler til projektet i perio-
den 2007-2010, og at der blev reserveret 4,8 mio. kr. fra EU's mål 2-program til projek-
tet. Projekt Markedsplads for højtuddannede har et samlet budget på 22,9 mio. kr. Re-
gionsrådet imødekom indstillingen på sit møde den 20. juni 2007. 
  
Campus for højtuddannede er et af eksperimenterne under projektet Markedsplads for 
højtuddannede. Budgettet for eksperimentet er 8,2 mio. kr.  
  
Ringkøbing-Skjern Kommune har imødekommet en anmodning fra Vækstforum om at 
ansøge om at blive testkommune for Campus, med inddragelse af øvrige interesserede 
kommuner. Der har fundet konkrete drøftelser sted mellem Ringkøbing-Skjern Kommune 
og Lemvig Kommune samt Nordvestjysk Erhvervsråd, der dækker Lemvig, Holstebro og 
Struer kommuner, om inddragelse af disse i projektet. 
  
Campus bygges op omkring et fysisk boligkompleks, hvor studerende i virksomhedsprak-
tik, PhD-studerende, videnpiloter, og andre nyansatte højtuddannede kan bo og/eller 
mødes. Campus er således et fysisk udgangspunkt for opbygning af et netværk mellem 
højtuddannede - kandidater såvel som praktikanter – i lokalområdet, der skal styrke 
disses tilknytning til stedet. Campus har et socialt såvel som et fagligt sigte. Der ansæt-
tes en projektleder for Campus, som får til opgave at varetage den sociale netværksska-
belse mellem Campus' beboere. Projektlederen skal desuden etablere et samarbejde 
med en eller flere videninstitutioner, som får til opgave at koordinere og understøtte 
faglige netværk mellem de højtuddannede i lokalområdet. 
  
Det er målsætningen at nå op på mindst 30 beboere på Campus, som etableres i Skjern. 
Der kan desuden etableres afdelinger af Campus i en eller flere samarbejdskommuner. 
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Huslejeudgiften i Campus dækkes af værtsvirksomheder og/eller kommunen. Rådet for 
Teknologi og Innovation har endvidere tilkendegivet, at det er villig til at stille midler fra 
Videnpilot-initiativet til rådighed som tilskud til aflønning af studerende i små virksomhe-
der. 
Region Midtjylland og EU's Regionalfond skal dække lønudgifter til projektlederen for 
Campus, samt formidlingsudgifter. Derudover skal Region Midtjylland dække en del af de 
udgifter, der er forbundet med at etablere faglige netværk med hjælp fra en eller flere 
videninstitutioner.  
  
Det er hensigten, at virksomhederne og det lokale erhvervsråd i fællesskab overtager 
Campus-projektet efter eksperimentets udløb. 
  
Såfremt det besluttes at udpege Ringkøbing-Skjern Kommune som operatør indgås en 
resultatkontrat med denne om opgavens udførelse. 
 
Økonomi 
 Budget for Campus for en tre-årig periode 

Projektleder 1,5 mio. kr. 

Faglig netværksskabelse 0,6 mio. kr. 

Fysiske faciliteter 6,0 mio. kr. 

Formidling og revision 0,1 mio. kr. 

I alt 8,2 mio. kr. 

  
Finansiering af Campus 

EU's Regionalfond 0,8 mio. kr. 

Region Midtjylland 1,1 mio. kr. 

Kommune 1,4 mio. kr. 

Private 4,6 mio. kr. 

Videninstitutioner 0,3 mio. kr. 

I alt 8,2 mio. kr. 

  
Et andet eksperiment er udstationeringen af kontaktmæglere i tilknytning til lokale er-
hvervskontorer/-råd. De lokale kontaktmægleres primære opgave er at være opsøgende 
overfor lokalområdets virksomheder med hensyn til at informere om de udviklingsmulig-
heder, der er forbundet med ansættelsen af højtuddannede medarbejdere. Kontaktmæg-
leren skal bistå virksomhederne i en konkret analyse af deres behov for højtuddannet 
arbejdskraft, samt i en eventuel rekrutteringsproces. Kontaktmæglerne skal som led heri 
give virksomhederne kvalificeret rådgivning om de nationale ordninger, der eksisterer til 
fremme af ansættelse af højtuddannede i virksomheder, herunder videnpilot-, er-
hvervsPhD- og praktikordningen. Kontaktmægleren skal endvidere være de lokale virk-
somheders bindeled til videregående uddannelsesinstitutioner. De lokale kontaktmægle-
re udstationeres lokalt efter ansøgning fra erhvervskontorer/-råd.  
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Der vil være overlap mellem kontaktmæglernes opgaver og de opgaver, der varetages af 
Campus. Kontaktmæglernes og Campus-projektlederens aktiviteter skal derfor koordine-
res. 
  
Der udbydes endvidere som led i projektet i alt tre lokale karrieremesser, som arrange-
res af kommuner i samarbejde med det lokale erhvervsliv. Messerne, der skal have mar-
kante lokale virksomheder som trækplaster, skal fungere som fysisk mødested for virk-
somheder, studerende og højtuddannede kandidater. 
  
Endelig skal der udarbejdes en webside med information om projekterne incl. oplysning 
om hvordan virksomheder, studerende og højtuddannede kan blive involveret i projek-
ternes aktiviteter. På websiden linkes endvidere til en regional jobbørs. Det vil være 
hensigtsmæssigt, at kontaktmæglerne, karrieremesserne, websiden og jobbørsen får én 
fælles operatør. Det foreslås, at Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen 
udpeges som operatør for disse opgaver. 
  
Region Midtjylland, EU's Regionalfond og kommuner/erhvervsråd skal dække udgifterne i 
forbindelse med kontaktmæglere. Derudover skal Region Midtjylland dække de udgifter, 
der er forbundet med karrieremesser, webside og jobbørs.  
  
Såfremt det besluttes at udpege Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen 
som operatør for de beskrevne opgaver, indgås en resultatkontrakt med denne om op-
gavens udførelse. 
  
Økonomi 
Budget for operatør på kontaktmæglere, karrieremesser, web-side og jobbørs 
Løn til kontaktmæglere 6,0 mio. kr. 
Operatør/projektledelse af kontaktmæglere 
Udviklingsmidler til kontaktmæglere 
Øvrigt drift/informationsmateriale i f.m. kontaktmæglere 
Karrieremesser 

0,3 mio. kr. 
0,4 mio. kr. 
2,3 mio. kr. 
0,3 mio. kr. 

Webside og jobbørs 0,4 mio. kr. 
I alt 9,7 mio. kr. 
   
Finansiering 
Kommuner/erhvervsråd 2,2 mio. kr. 
EU's regionalfond 4,1 mio. kr.  
Region Midtjylland 3,4 mio. kr.  
I alt 9,7 mio. kr.  
  
Gennemførelsen af en undersøgelse af barrierer for ErhvervsPhD'ere i Region Midtjyl-
lands virksomheder er et yderligere element af projekt Markedsplads for højtuddannede. 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FIST) har inviteret Region Midtjyllands Vækstforum 
til at gennemføre undersøgelsen i samarbejde med FIST. FIST og Region Midtjylland fi-
nansierer undersøgelsens samlede udgifter på 0,4 mio. kr. med hver 0,2 mio. kr. Under-
søgelsens resultater skal bidrage til at opbygge et faktuelt grundlag for, hvordan der kan 
opnås en øget udbredelse af ErhvervsPhD-ordningen i de regioner, der har en underre-
præsentation af ansøgerne om ErhvervsPhD-forløb. Region Midtjylland er en af disse 
regioner. 
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Bilag:
Projektbeskrivelse Markedsplads for højtuddannede
Ansøgning om etablering af Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_8_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_8_Bilag_2.PDF
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1-30-76-5-07 

9. Brugerdreven innovation - forprojekt. Handlingsplanens pkt. 5.4

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 
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Vækstforum besluttede på sit møde den 6. februar 2007 at nedsætte en forprojektgrup-
pe, der fik til opgave at udføre a) forarbejdet til udarbejdelse af demonstrationsprojekt 
inden for BDI af hjælpemidler, finansieret via EBST’s virksomhedsprogram for bruger-
dreven innovation og b) forarbejdet til organisering af videnmiljø for BDI i Region Midt-
jylland. 
  
Forprojektgruppen har haft følgende sammensætning: 

 Marselisborgcentret – udviklingschef Kaj Vestergaard Nielsen  
 Vitus Bering - studierektor Konstantin Lassithiotakis  
 Alexandra Instituttet - professor Morten Kyng, Computer Science, Aarhus Univer-

sitet  
 Teknologisk Institut - centerchef Henrik G. Larson  
 CADpeople ApS - dir. Peter Dernert  
 Key2know A/S - adm. direktør Bo Sejer Frandsen  
 Århus Kommune - fuldmægtig Peter Rasmussen  
 Skanderborg Kommune - udviklingschef Bente Hornbæk  
 LO - regionalkonsulent Søren Quist  
 DA/DI - Peter Gerner  
 RM - afdelingschef Annemette Digmann , Regional Udvikling 

Hanne Juel , Regional Udvikling 
Kirsten Engholm Jensen, Regional Udvikling 
  
a) Demonstrationsprojektet 
På baggrund af en undersøgelse af hjælpemiddelproducenternes interesse i at anvende 
BDI, kontakt til brugere af hjælpemidler og relevante videninstitutioner har gruppen 
skitseret et demonstrationsprojekt. Den medsendte ansøgning gøres endeligt færdigt 
efter afholdelse af et seminar for de fremtidige aktører den 17. september og fremlæg-
ges for Erhvervs- og Byggestyrelsen med frist den 1. november 2007. 
Projektet tegnes af et partnerskab bestående af 

 Projektholder: Alexandra Instituttet      
 Egmont Højskolen - højskole for handicappede  
 Landsbyen Sølund, Skanderborg Kommune – social instituion    
 De Samvirkende Invalideorganisationer  
 Branchegruppen RehabGroup  
 1-2 virksomheder fra RehabGroup  
 Key2know - læring og formidling  
 Hjælpemiddelinstituttet  
 Væksthus Midtjylland  
 Teknologisk Institut   
 Vitus Bering - Videnscenter for intelligent mekanik  
 Region Midtjylland 

Demonstrationsprojektet er bygget op af 4 hovedaktiviteter: 3 eksperimenter og en 
tværgående aktivitet, der systematiserer og formidler projektets resultater. Det vil opnå 
effekt indenfor udvikling af nye metoder til BDI, der giver forretningsmæssige fordele for 
regionens virksomheder, nye produkt-/serviceforbedringer og etablering af user-
communities, som letter virksomhedernes kontakt til brugerne. 
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Eksperiment 1 – Landsbyen Sølund, der udvikler og afprøver metoder for BDI ved at 
inddrage bruger og medarbejdere, herunder serviceassistenter, som i det daglige foreta-
ger tilpasninger og videreudvikling af eksisterende hjælpemidler i forskellige former for 
workshops sammen med hjælpemiddelvirksomheder og videninstitutioner 
Eksperiment 2 – Egmonthøjskolen, der udvikler et nyt kursustilbud ” Den innovative 
bruger”. Kursets case er udvikling af kørestole med omverdenskontrol og det sker i sam-
arbejde med virksomheder og andre videninstitutioner. 
Eksperiment 3 – Bedre anvendelse af hjælpemidler, der etablerer en platform for dialog 
og idégenerering mellem brugere, designere, virksomheder og videninstitutioner med 
henblik på at udvikle manualer m.v., der sikrer en bedre anvendelse af de allerede kend-
te hjælpemidler. 
Tværgående aktivitet, der gennemfører en systematisk erfaringsopsamling og metode-
udvikling på tværs af de 3 eksperimenter. Det samles i en værkstøjskasse, som formid-
les til virksomheder, brugere, medarbejdere, offentlige institutioner og videninstitutioner 
og implementeres i den daglige drift, bl.a. ved løbende igangsætning af nye projekter. 
Der er til den tværgående aktivitet tilknyttet en rådgivende følgegruppe bestående af 
videninstitutioner, kommuner, brancheforeninger og medarbejderorganisationer. 
  
b) Videnmiljø i for BDI i Region Midtjylland - innovationsstrategi 
Forprojektgruppens arbejde viser, at arbejdet med udvikling af BDI er i voldsom vækst 
med en lang række nye aktører såvel regionalt, som nationalt. Gruppen vurderer derfor, 
at kun en igangsætning af demonstrationsprojektet med dets mange tværgående aktivi-
teter og netværksdannelse vil kunne give det relevante grundlag for at beslutte en mulig 
organisering af et virksomhedsrettet videnmiljø i regionen. 
Gruppen vurderer endvidere, at organisering af et sådant miljø forudsætter, at Vækstfo-
rum udformer en overordnet innovationsstrategi, herunder en strategi for BDI, således 
at de innovationsinitiativer, der tages, følger den overordnede strategi på området. En 
overordnet innovationsstrategi vil understøtte erhvervsudviklingsstrategiens mål og 
handleplaner og synliggøre det afgørende og nødvendige innovationsperspektiv.    
  
Regnskab for forprojektet (budget 250.000 kr.)
Interviewundersøgelse af RehabGroup, Teknologisk Institut        21.000 
Temadag, Videnscenter for innovative processer, Vitus Bering      20.834 
Møder – forplejning                                                                 4.000 
Konsulentydelse – ansøgning til EBST                                       139.100  ekskl. moms 
max.) 
Samlet forbrug                                                       184.934  ekskl. moms 
(max.)                                        
  
Tentativt budget for demonstrationsprojektet
1. eksperiment                                                          1.604.360 
2. eksperiment                                                                   1.598.280 
3. eksperiment                                                                  1.848.280 
Tværgående aktivitet                                                       2.008.680 
Projektledelse og –udvikling                                           2.296.400
Samlet                                                                            9.356.000 
  
Bilag:
Ansøgning til BDI-program
grundbudget-skitse
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_9_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_9_Bilag_2.pdf
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1-26-50-07 

10. Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august 2007

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

at orienteringen om 1. udbudsrunde for regionale oplevelsesprojekter tages til oriente-
ring. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på mødet den 20. juni 2007 etablering af formålsbestemte pul-
jer, herunder en pulje til regionale oplevelsesprojekter. Samtidig hermed godkendte 
Vækstforum kriterier for anvendelse af puljen og etablering af et ekspertpanel, som skal 
vurdere de indkomne projektforslag i en prækvalifikationsrunde. Ekspertpanelet har til 
opgave at udvælge - prækvalificere - projektideer, som kan viderebearbejdes til ansøg-
ninger, som efterfølgende forelægges Vækstforum. 
  
Regionsrådet godkendte den 20. april 2007, at der reserveres en pulje på 23 mio. kr. i 
2007 til formålsbestemte puljer. Det forventes, at projekter, som opnår tilskud fra Re-
gionsrådets midler, også kan opnå tilskud fra Mål 2 programmet på ca. 14 mio. kr. De 37 
mio. kr. til formålsbestemte puljer er fordelt med 25 mio. kr. til regionale oplevelsespro-
jekter og 12 mio. kr. til pulje til sikring af arbejdsstyrken. Det forventes, at der i 2008 
også afsættes et beløb på 25 mio. kr. til regionale oplevelsesprojekter. 
  
Puljen for regionale oplevelsesprojekter var udbudt med en første ansøgningsrunde 1. 
august 2007 for at tilgodese ønsket om igangsætning af projekter hurtigst muligt under 
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forventning om, at der fandtes færdige projektforslag, som afventer udbudsrunden. Næ-
ste udbudsrunde planlægges med frist til mandag den 17. september 2007. 
  
Der er 1. august 2007 indkommet 42 projektideer, hvoraf de 4 projektideer er ledsaget 
af færdige projektbeskrivelser. Der vedlægges oversigt over de indkomne projektideer. 
  
Ekspertpanelet - nedsat af Vækstforum - består af følgende 

 Jens Hausted. Midtjysk Turisme 
 Erik Hofmeister, Aqua og Ferskvandscentret (attraktion/oplevelsescenter) 
 Sophie Esman Andersen, Aarhus Universitet 
 Henning Nørbæk, Horsens Kommune 
 Erik Sejersen, Region Midtjylland 

Ekspertpanelet har gennemgået de indkomne projektideer og projektforslag i forhold til 
de generelle kriterier for formålsbestemte puljer og de opstillede kriterier for regionale 
oplevelsesprojekter. Ekspertpanelet finder, at følgende projekter har en sådan karaktér, 
at de direkte kan forelægges Vækstforum med henblik på indstilling til bevilling fra pul-
jen til regionale oplevelsesprojekter: 

 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme - ansøgning fra Midtjysk Turisme  
 Sund turisme - forretningsmuligheder for turisme i den sunde region Region Midt-

jylland - ansøgning fra Midtjysk Turisme 

Opmærksomheden henledes på, at det ikke oprindeligt har været intentionen at Vækst-
forum efter første prækvalifikationsrunde skulle indstille disse projekter til bevilling. Ad-
ministrationen vurderer dog – med udgangspunkt i ekspertpanelets bedømmelse af disse 
2 ansøgninger – at der er tale om centrale og regionsdækkende projekter, som skal ny-
de fremme. Endvidere udgør de ansøgte beløb en mindre del af den samlede pulje. Sam-
let set er vurderingen derfor, at disse 2 ansøgninger forelægges for Vækstforum med 
separate dagsordenspunkter. 
  
Ekspertpanelet finder, at følgende 8 projektideer kan bearbejdes til egentlige projektan-
søgninger - prækvalificeret: 

 Digital understøttet natur- og kulturformidling i oplevelsesøkonomien - Søhøjlan-
dets Økomuseum  

 Sprogmuseet - et oplevelsescenter for videnskaben om sprog - LIN Sprogmuseum  
 Folkeeksperimentet i Videnscenter Limfjorden - Fur Museum  
 Oplevelsesøkonomi - Nørre Vosborg, Sansernes Paradis - Nørre Vosborg  
 AudioDramaBizz - Teater Katapult  
 Ny IT i turismen - digitalisering af turismeinformation og formidling til regionens 

gæster - Midtjysk Turisme  
 Nye forretningsmuligheder for erhvervsturismen i Region Midtjylland - Herning 

Kommune  
 Byens Digitale Liv - CAVI, Aarhus Universitet 

Ansøgere med prækvalificerede projekter vil blive foreslået, at de udarbejder egentlige 
ansøgning til puljen for oplevelsesøkonomi. Ekpertpanelet har til flere af projektideerne 
kommet med forslag til en kvalificering af projekterne og også, at elementer fra andre 
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projekter - f.eks formidling via IT - inddrages i projektets udarbejdelse. Region Midtjyl-
lands afdeling for Oplevelsesøkonomi og landdistrikter kontakter de enkelte ansøgere 
med tilbud om at indgå i en dialog for kvalificering af projektansøgningen. 
  
De enkelte ansøgninger - med udgangspunkt i prækvalifikationen - vil løbende blive fore-
lagt Vækstforum til behandling. 
  
Ekspertpanelet finder, at 4 projektforslag indeholder elementer, som bør give anledning 
til en ny prækvalifikationsansøgning, som skal forelægges ekspertpanelet. Der er tale om 
projektbeskrivelser, som er uklare eller kun delvist lever op til kriterierne. Der er endvi-
dere projekter, som henvises til at søge om tilskud fra regionens kulturpulje. 
  
Et projekt indeholder elementer af et internationalt oplevelsesfyrtårn og forslås at søge 
på det kommende udbud om tilskud til udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
  
Endelig er der 24 projektideer, som ekspertpanelet ikke finder lever op til kriterierne. 
Der er her tale om enkeltstående kulturevents/-udstillinger, lokale projekter uden særlig 
regional betydning eller ansøgere, som ikke er støtteberettigede (privatpersoner). 
  
Bilag:
Oversigt over prækvalifikation til ansøgninger til oplevelsesøkonomi - august 2007
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_10_Bilag_1.PDF
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1-26-50-07 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter. Der 
søges om i alt 2.785.000.- kr. til medfinansiering af projektet: Sæsonforlængelse frem 
mod helårsturisme i Midtjylland. 
  
Turisterhvervet står over for en række udfordringer især med at kunne omstille sig skif-
tende krav om udbud fra branchens kunder. Sæsonforlængelse handler om at: 

 tilbyde en mangfoldighed af produkter hele året  
 betjene en bred vifte af købedygtige målgrupper  
 sikre synergi og styrke samarbejdet inden for turismeerhvervet  
 udvikle nye produkter på tværs af brancher  
 præstere forretning hele året 

Projektet består af 2 overordnede dele. En regional fællesindsats hvor alle destinationer 
deltager, samt en række konkrete destinationsprojekter, som alle destinationer i Region 
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Midtjylland bliver en del af. Alle destinationer i Midtjylland har afgivet positive hensigts-
erklæringer om deltagelse i projektet. 
  
Den regionale fællesindsats
Den regionale fællesindsats består af 4 temaer: 
1) Kompetenceudvikling og videnopbygning. 
Analyse af best-practice inden for allerede eksisterende succesfuld sæsonforlængelse, 
sammensætning af tilbud, shopping og ferie, udbud af overnatningsformer, kommunika-
tion mellem destination og gæst samt kortlægning af potentiale for sæsonforlængelse. 
  
2) Idéudviklingsforløb for destinationerne. 
De enkelte destinationer tilbydes egne idéudviklingsforløb af destinationsprojekter. For-
løbet er opbygget af 3 moduler bl.a. med: Halvdagsseminar med idéudvikler, 6 timers 
ekstern konsulentassistance samt konkret vurdering af idé af eksterne innovationsfront-
løbere. 
  
3) Opbygning af investorrelationer. 
Gennemføres som et pilotprojekt i et afgrænset geografisk område. Formålet er at iden-
tificere krav, udvikle redskaber og skabe dialog mellem turismens offentlige og private 
aktører samt potentielle investorer i midtjysk turisme. 
  
4) Produktudvikling. 
Projektets produktudviklingsdel består af 3 overordnede temaer: Midtjyske temauger og 
kulturspor, uudnyttede bygningers potentiale i forhold til det oplevelsesøkonomiske pro-
duktionsapparat samt loyalitets- / bonuskort. 
  
Midtjyske temauger og kulturspor sætter fokus på Midtjyllands styrkepositioner med en 
række arrangementer inden for et givet tema f.eks. musik, fisk, skov, strand etc. eller 
kulturelle emner som f.eks. COBRA-malerne, guldalderen eller middelalderen. Følgende 
emner vil indgå i 1-2 temauger: Færdigpakkede produkter, ruter med overnatning og 
udarbejdelse af årskalender, så temaugerne / kultursporene kan indarbejdes i de rele-
vante partners markedsføring. 
  
Uudnyttede bygninger i landdistrikterne udgør et stort potentiale i et oplevelsesøkono-
misk perspektiv. Delprojektet søger at sikre, at relevante bygninger i landsbyerne om-
dannes til attraktive overnatnings- eller opholdsmiljøer for turister. Af konkrete aktivite-
ter kan nævnes: Analyse af mulighederne for denne overnatningsform i Midtjylland, ud-
vikling og profilering af produktregistreringsredskab, forslag til koncepter til målgrupper-
ne; "par uden børn" og "børnefamilier" samt et parallelt koncept omkring en moderne 
udgave af refugie-tanken. 
  
Loyalitets / bonuskort projektet udføres med udvikling af et særligt VIP-kort, som skal 
give en række fordele ved besøg i regionen, herunder eksklusive tilbud. 
  
Destinationsprojekterne 
Som udgangspunkt skal destinationsprojekterne sikre en lokal proces omkring helårstu-
risme. Gennemførelse af lokale projekter vil skabe umiddelbare resultater i lokalområ-
derne, som så kan bruges i den regionale videnopbygning om helårsturisme. I projektet 
er der opstillet følgende kriterier:  
- Der skal gennemføres mindst ét lokalt delprojekt i hver destination 
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- Destinationsprojektet skal have væsentlig indflydelse på gennemførelsen af den samle-
de plan i regionen 
- Den lokale medfinansiering skal udgøre mindst 50% 
- Destinationsprojekterne skal involvere en offentlig myndighed 
- Destinationsprojekterne skal være relevant i forhold til den samlede strategiplan for 
den midtjyske turisme 
  
Økonomi 
Udgiftsbudget
 Ekstern konsulent bistand / kontrakt ansat projektledelse 725.000
Produktudvikling 6.160.000
Konferencer / arrangementer / deltageres kompetenceudvik-
ling 

110.000

Materialer 70.000
    
I alt 7.065.000
  
Finansiering
 Region Midtjylland 2.785.000
Kommunerne   
    kontant 2.570.000
    timer 110.000
Visitdenmark 800.000
Fonde via Visitdenmark 800.000
    
I alt 7.065.000
  
Sekretariatets bemærkninger
  
Projektet skal ses i tæt sammenhæng med den nationale satsning på udvikling af helårs-
turisme, hvor Visitdenmark har udpeget destinationer til at arbejde med helårsturisme. 
Destinationerne Djursland og Ringkøbing-Skjern er således af Visitdenmark udpeget til 
at indgå i det regionale projekt. 
  
Midtjysk Turismes projekt støtter og inddrager disse to destinationer i det regionale pro-
jekt. Det regionale projekt søger at udbrede helårsturisme til hele regionen blandt andet 
med udgangspunkt i det nationale projektet. 
  
Projektansøgningen fra Midtjysk Turisme indeholder en medfinansiering af det nationale 
projekt, idet der er af bevillingen på de 2.785.000 kr. er afsat et beløb på 800.000 kr. til 
de to destinationers udvikling af helårsturisme.  
  
Administrationen finder projektet spændende, relevant og ikke mindst nødvendigt for 
udviklingen af den midtjyske turisme. Administrationen finder, at sidste emne under 
punkt 4 i den fælles indsats - tiloversblevne bygninger bør overvejes nedtonet. Dette 
skal ses på baggrund af at støtte til ombygning og etablering af nicheerhverv - herunder 
oplevelsesøkonomiske erhverv, kan støttes fra anden side f.eks. via landdistriktsmidler 
under LAG-initiativet.  
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Endvidere ønsker administrationen at fremhæve vigtigheden af, at alle destinationer 
kommer til at arbejde med mindst ét konkret delprojekt. 
  
Administrationen vurderer, at det i den aktuelle ansøgning ikke er relevant at anmode 
ansøger om at udarbejde en ansøgning til Regionalfonden under Mål 2 programmet. 
  
Bilag:
helårsturisme - samlet ansøgning
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_11_Bilag_1.pdf
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1-26-50-07 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

at det indstilles til Regionsrådet, at der bevilges 1.250.000.- kr. til projektet fra 
puljen til regionale oplevelsesprojekter under forudsætning af, at finansieringen 
tilvejebringes som beskrevet. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Midtjysk Turisme har ansøgt om midler fra puljen til regionale oplevelsesprojekter. Der 
søges om i alt 1.250.000.- kr. til at medfinansiere projektet: Sund turisme – forret-
ningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. 
  
Sundhed og wellness spiller i dag en betydningsfuld rolle i mange menneskers livsstil. 
Forbruget på området er stærkt stigende og indgår mere og mere hyppigt som en del af 
turistens ferieoplevelser. Dette smitter af på efterspørgslen af konkrete ferieprodukter og 
oplevelser, som sætter sund livsstil i fokus. I fremtidens Region Midtjylland skal regio-
nens mange stærke udbydere af turisme og oplevelsesprodukter følge denne innovative 
trend og indarbejde den i deres forretningsudvikling, så de optimalt og bredt udnytter 
potentialet i ”sundhed” i udviklingen af oplevelsesbaserede produkter.   
Viden og kompetencer i forhold til regionens udbud af sundhedsprodukter skal udvikles, 
og initiativer skal igangsættes, så sundhed bliver for alle – både for den raske, for den 
der vil forebygge og for den syge. Som et særligt fokuspunkt skal naturen udnyttes som 
kilde til både aktivitet og ro, kulinariske oplevelser og familieferier, hvor der rettes bredt 
fokus på at opleve og lære om sund livsstil.  
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Sundhedsprojektet omfatter en række fælles indsatsområder: 

 Analyser og indsamling af faktaviden og best practise samt afdækning af kvali-
tetsniveauet på regionens nuværende tilbud inden for wellness og kur, friluftsferi-
er, økologi samt oplevelses- og overnatningsprodukter relateret til sundhed for 
både krop og sjæl. 

 Etablering af fælles kvalitetsstandarder for regionens sundheds-, overnatnings- 
og oplevelsesprodukter.  

 Identifikation af samarbejdspartnere og markeder for ”sundhedsturisme” i Skan-
dinavien og i UK, Holland og Tyskland. 

samt 4 delprojekter: 
Sund familieferie i det fri 
Friluftsliv og mental udvikling som aktiv ferieform. Projektet har fokus på udvikling og 
test af tematiserede koncepter og ”familiepakker” for rekreative aktiviteter i regionens 
alsidige natur, som især skal lægge vægt på oplevelser, sammenhold og samarbejde. 
Økologi – fødevarer og sundhed 
Etableringen af tværgående netværk mellem aktører inden for økologiområdet skal op-
timere og videreudvikle forståelsen for og udnyttelsen af potentialet i regionens økologi-
ske fødevareproduktion. Netværksdannelserne skal ske gennem konferencer og messer, 
hvor man bl.a. skal beskæftige sig med markedet for madoplevelser relateret til økologi, 
læren om sund mad samt udvikling af feriekoncepter med forbindelse til økologiske 
landbrug. 
Wellness og kur 
Med udgangspunkt i de nuværende regionale aktørers viden og erfaringer og gennem 
kompetenceudvikling, udbredelse og konkretisering af produkter skal høj standard og 
professionalisme være målet for Region Midtjyllands udbud på wellness-området.  
Konkrete projektaktiviteter omfatter strategiseminarer, faglige studieture, udbredelse af 
den virtuelle kurby som koncept samt etablering af alliancer mellem kulturlivet og weel-
ness/kursteder. 
Sundhedsservicekoncept: pilotprojekt 
Pilotprojektet ”sundhedsservice til regionens gæster” skal teste et sundheds- og service-
system, der giver turisten mulighed for at koble ferieophold med behandling, forebyggel-
se og pleje fra fagfolk. Som led i sin feriebooking skal turisten kunne ”bestille” tid til en 
operation på et privathospital eller til en behandling hos f.eks. en fysioterapeut. Med 
andre ord skal det være lige så simpelt at bestille sundhedsprodukter ved booking af 
ferieophold, som det er at bestille rengøring ved afrejse fra feriehuset. Som led i pilot-
projektet indgår også analyse af turismepotentiale mellem wellness og behandling.   
  
Økonomi 
Udgiftsbudget 
Ekstern konsulent bistand / kontrakt ansat projektledelse 600.000
Produktudvikling 1.170.000
Konferencer / arrangementer / deltageres kompetenceudvik-
ling 

675.000

Materialer 55.000
    
I alt 2.500.000
  
Finansiering 
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Region Midtjylland 1.250.000
Kommunerne   
    kontant 375.000
    timer 875.000
    
I alt 2.500.000
  
  
Sekretariatets bemærkninger
  
Projektet kan bidrage til en afklaring af mulighederne for udvikling af "sundheds"turisme 
i regionen. Det bør tilstræbes, at delprojekt 4 resulterer i et eller flere konkrete projek-
ter. 
  
Sekretariatet finder det afgørende, at der i det videre arbejde sker en inddragelse af de 
offentlige sundhedsfremmeaktører (kommuner og regionen) i projektet. 
 
Sekretariatet vurderer, at det i den aktuelle ansøgning ikke er relevant at anmode ansø-
ger om at udarbejde en ansøgning til Regionalfonden under Mål 2 programmet. 
  
Bilag:
Sund turisme samlet ansøgning
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_12_Bilag_1.pdf
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1-33-70-5-07 

13. Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

Beslutning 

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

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

Sagsfremstilling 

Vækstforum godkendte på sit møde den 16. april 2007 forprojekt 5.8 om oplevelsesøko-
nomi, hvori der er beskrevet tankerne om udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne. 
Af forprojektet fremgår det, at der på mødet i Vækstforum forelægges en plan for arbej-
det med de internationale oplevelsesfyrtårne. 
  
Et internationalt oplevelsesfyrtårn skal omsætte regionens viden, kreativitet og udvik-
lingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens styrkepositioner til nye kommer-
cielle forretningsområder. 
  
Der er af Vækstforum nedsat en projektgruppe, der blandt andet har haft til opgave at 
udarbejde et oplæg til Vækstforum om, hvorledes der kan arbejdes med internationale 
oplevelsesfyrtårne. Projektgruppen har i sit oplæg peget på en proces for arbejdet med 
de internationale oplevelsesfyrtårne. I projektgruppen har følgende deltaget: 

 Henning Nørbæk, Horsens kommune  
 Jens Hausted, Midtjysk Turisme  
 Ole T. Bøndergaard, turistdestination Ringkøbing Fjord  
 Julius Nørbo, NyX (kreative miljøer)  
 Henrik B. Nielsen, Djurs Sommerland (attraktion)  
 Kim Halskov, Århus Universitet (IT- og digitale miljøer)  
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 Britta Timm Knudsen, Aarhus Universitet (videnmiljø)  
 Jørgen Smidt-Jensen, Kulturhuset randers (museumsforeningen)  
 Finn Lyck, Sport Event Århus (Idrætsfonden Danmark)  
 Michael Quist Rørsted, Værket i Randers (Danske koncerthuse)  
 Erik Sejersen, Region Midtjylland 

Projektgruppen peger på følgende proces for udvikling af internationale oplevelsesfyrtår-
ne: 
  
Fase 1 - 2. halvår 2007 og forår 2008: Udvælgelse af konsortier/projekter der via en 
prækvalifikation indbydes til at arbejde videre med udvikling af internationale oplevel-
sesfyrtårne  
Fase 2 - medio 2008: Konsortier gennemfører analyser, videnindsamling m.m. 
Fase 3 - ultimo 2008: Afrapportering af fase 2 og eventuel ansøgning til fase 4 
Fase 4 - primo 2009 - 2010/11: Udvikling af oplevelsesfyrtårne 
  
Projektgruppen foreslår, at der fra Vækstforum kan bevilges tilskud til fase 1 til analyse-
arbejdet og til fase 4 til udviklingsarbejdet. 
  
Projektgruppen peger på en række kriterier for udvælgelse af de konsortier/projekter, 
som prækvalificeres og dermed kan opnå tilskud til at gennemføre udviklingsarbejde i 
form af analyse, indhentning af viden, udarbejdelse af skitseforslag m.m. Projektene skal 
blandt andet: 

 have international vækst- og tiltrækningskraft  
 tilbyde regionens borgere noget unikt, der gør regionen interessant erhvervs-

mæssigt  
 have bred erhvervsmæssig opbakning og et privatøkonomisk "drive" 

Der peges endvidere i oplægget fra projektgruppen på, at konsortier/projekter inden for 
emnerne i Vækstforums megasatsninger bliver prioriteret højt. 
  
Projektgruppen foreslår, at der til udviklingsarbejdet i fase 1 kan stilles op til 1 mio. kr. 
pr. projekt til rådighed til udvalgte konsortier/projekter til analyser til afdækning af ud-
viklingspotentialet. Såfremt disse analyser viser klare muligheder for et etablere et in-
ternationalt oplevelsesfyrtårn kan konsortiet søge om midler til medfinansiering af den 
konkrete udviklingsfinansiering (fase 4). 
  
Denne medfinansiering vil f.eks kunne anvendes til uddybende analyser, etablering af 
sekretariat/organisation, udvikling af markedsføring samt samarbejde mellem relevante 
aktører. Medfinansieringen vil ikke kunne anvendes til investeringer i anlæg, og i det 
hele taget vil de legale begrænsninger i medfinansieringen blive integreret i oplysnings-
materialet. 
  
Projektgruppen peger på, at der til fase 4 udviklingsarbejdet kan ske medfinansiering i 
størrelsesordenen 5-15 mio. kr. i alt pr. fyrtårn. 
  
Projektgruppen finder det ikke muligt præcist at definere begrebet "internationalt fyr-
tårn", men giver 3 eksempler på mulige internationale oplevelsesfyrtårne: 
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Netværksorienterede oplevelsesfyrtårne: Som kan være fyrtårne, som er tematisk af-
grænsede og f.eks. etableres som et netværk mellem regionens museer med inddragelse 
af andre offentlige og private aktører i et stort fælles projekt. Et netværksorienteret fyr-
tårn er ikke lokaliseret til en enkeltstående addresse. 
  
Større fysiske oplevelsesfyrtårne: Er et fyrtårn forankret til en bestemt fysisk placering i 
regionen og kan tage udgangspunkt i det pågældende steds styrkeposition. Eksempler 
på denne type fyrtårne er f.eks. Legoland, Kattegatcentret m.m. 
  
Platform for samarbejde mellem eksisterende aktiviteter: Et sådant fyrtårn kan f.eks. 
bestå af et samarbejde mellem eksisterende aktiviteter, hvor formålet kan være at opnå 
synergi mellem aktiviteterne, så disse i forening udgør et fyrtårn. 
  
Projektgruppen peger på en tidsplan for arbejdet, hvor udvælgelse af konsorti-
er/projekter kan gennemføres på Vækstforums møde medio 2008, med en efterfølgende 
afrapportering af udviklingsarbejdet i fase 3 ultimo 2008. Dette indebærer, at en even-
tuel medfinansiering af den konkrete udviklingsfinansiering (fase 4) kan gives i første 
halvår 2009. 
  
I forprojekt 5.8 godkendt af Vækstforum den 16. april 2007 er der angivet en indikativ 
økonomisk ramme på 10 mio. kr. for 2007 og 2008 fra regionens midler til arbejdet med 
de internationale oplevelsesfyrtårne. Der er angivet en tilsvarende mulighed for finansie-
ring fra EU's Mål 2 program. 
  
Projektgruppen har ikke angivet et præcist antal konsortier/projekter som kan opnå 
medfinansiering. Der er en forventning om, at der kan være et sted mellem 3-7 konsor-
tier/projekter, som kan opnå tilskud til fase 2 udviklingsarbejdet, mens der næppe vil 
være mere end 1-2 konsortier/projekter som opnår medfinansiering i fase 4 til det kon-
krete udviklingsarbejde. 
  
Bilag:
Notat om internationale oplevelsesfyrtårne 
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/Sept
ember%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_13_Bilag_1.pdf
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1-33-7-06-V 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Forberedelsesudvalget har efter indstilling fra Vækstforum på mødet den 19. juni 2006 
bevilget 5.016.000 kr. til at fastholde de regionale turismes udviklingsaktiviteter i 2007. 
Beløbet fordeler sig med 2.545.000 kr. til "eksisterende" selskaber og 2.471.000 kr. til 
Midtjysk Turisme (under etablering). Efterfløgende blev det på mødet den 13. december 
2006 godkendt at etablere Fonden Midtjysk Turisme til at varetage de fremtidige regio-
nale turismes udviklings- og koordineringsopgaver.  
  
Med udgangspunkt i Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 og Handleplan 
2007-2008 blev Fonden Midtjysk Turisme etableret i 2007.  
  
Fonden Midtjysk Turismes opgave er at løse en række regionale turismes udviklings- og 
koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destina-
tioner, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionele ni-
veau.   
  
Som udgangspunkt for varetagelse af de regionale turismes udviklings- og koordine-
ringsopgaver har Fonden Midtjysk Turisme udarbejdet en Stratetisk Udviklingsplan for 
turismen i Region Midtjylland med bl.a. følgende indhold:  
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- redegørelse for de udfordringer og store trends, der kan påvirke den turisme, som vi 
kender i Midtjylland i dag, 
- udpegning af 5 strategiske retninger, der kan føre frem til en realisering af vores vision 
for den midtjyske turisme i 2017, 
- perspektiveringen til den øvrige erhvervsudvikling i regionen og den nationale turisme 
strategi, 
- redegøre for de nøglefaktorer, der er grundlag for planens succes. 
  
Udviklingsplanen arbejder endvidere med 5 strategiske retninger/indsatsfelter: 
- Udfoldelse af potentialet i Midtjyllands turistmæssige styrkepositioner 
- Fokus på gæsternes behov og oplevelsesmotiver 
- Skabe vækst i turismen og oplevelsesøkonomien via udnyttelse af synergi til Midtjyl-
lands øvrige erhvervsmæssige styrkepositioner 
- Udvikle nye forretningsområder i turismen via turismens rolle som katalysator for ople-
velsesøkonomien 
- Destinationensudvikling 
  
For at Fonden Midtjysk Turisme kan løse igangværende og fremtidige opgaver på det 
generelle turismeudviklings- og koordineringsmæssigeområdet er der behov for et årligt 
basistilskud på 2.500.000 kr.     
  
Det generelle tilskud sikere opretholdelsen af Midtjysk Turisme således at Midtjysk Tu-
risme fungerer, som en organisation der 
- koordinerer de turistmæssige aktiviteter mellem de mange aktører i regionen 
- igangsætter og koordinerer nye udviklingsaktiviteter 
- formidler viden om bl.a. turistbranchens udvikling 
  
Som udgangspunkt gennemføres de konkrete projekter af de enkelte turistdestinationer 
eller i samarbejde med disse. 
For at Midtjysk Turisme kan igangsætte udviklingsprojekter i overensstemmelse med 
den Strategiske Udviklingsplan er det hensigtsmæssigt, at der ud over basismidlerne 
afsættes en ramme til procesmidler (projektaktiviteter). Anvendelsen heraf fastlægges i 
en resultatkontrakt mellem Midtjysk Turisme og Region Midtjylland. 
Det forventes at et udkast til resultatkontrakt med MT kan forelægges på næste møde i 
Vækstforum. 
  
Bilag:  
Strategisk Udviklingsplan for turismen i Region Midtjylland  
  
   
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_14_Bilag_1.PDF
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1-33-76-71-07 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum drøfter ansøgningen 

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

Beslutning 

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

Sagsfremstilling 

Udviklingscenter for Møbler og Træ, UMT ansøger årligt om tilskud på 1,2 mio. kr. i peri-
oden 2007, 2008 og 2009. UMT er godkendt som et regionalt teknologicenter under 
VTU-ministeriets ordning for regionale teknologicentre. UMT er etableret som en er-
hvervsdrivende fond med en bestyrelse sammensat af virksomheder, organisationer og 
uddannelsesinstitutioner.  
 
UMT har fået bevilget 3,5 mio. kr. fra staten for en en 2-årig periode indtil udgangen af 
2007 med forventning om en yderligere forlængelse i 2008-2009. Endvidere har Herning 
Kommune bevilget 300.000 kr. i 2007-2009 i finansiering af centeret. Ringkøbing Amt og 
Viborg Amt medvirkede i en finansiering på sammenlagt 500.000 kr. i 2006. 
 
Ansøgningen omfatter driftsmæssig støtte til de planlagte aktiviteter inden for træ-, mø-
bel- og boligindretningsindustriens område vedrørende innovation, dialog og samarbej-
de, kompetenceudvikling og videnformidling. 
 
Med mere end 80 brobyggere og videncentre i Region Midtjylland vil det ikke være mu-
ligt at yde driftsstøtte, såfremt det skal være muligt at fastholde en regional erhvervsud-
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viklingsstrategi. Vækstforums erhvervsudviklingstrategi og handlingsplan, herunder en 
eventuel medfinansiering fra EU' strukturfonde, indeholder således ikke programmer 
eller initiativer, der umiddelbart give muligheder for driftsstøtte. 
  
Det indstilles på den baggrund, at Vækstforum drøfter sagen. 
 
Vækstforum har bl.a. med godkendelse af virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKST-
midt allerede truffet beslutning om en stor tværgående satsning 2007-2008 for alle 
vækstvirksomheder inden for iværksætteri, strategi og ledelse, viden og teknologi, samt 
kompetenceudvikling. Vækstpakken skal udvikles og gennemføres af Væksthus Midtjyl-
land som regional operatør i samarbejde med den lokale erhvervsservice, hvor også pri-
vate rådgivere, specialister i innovationsmiljøer, uddannelsesinstitutioner mv. forventes 
at indgå som leverandører. 
 
UMT ville således inden for træ- og møbel samt boligindretning kunne udvikle og tilbyde 
specialiserede ydelser, som den lokale erhvervsservice og regionale operatør, Væksthus 
Midtjylland, kunne formidle virksomheder og iværksættere til. Ydelserne kunne omfatte 
UMT's kernekompetencer i forhold til at skabe vækst og udvikling i træ- og møbelindu-
strien i Region Midtjylland. 
  
Det indstilles, at UMT opfordres til at udvikle og levere specialiserede ydelser i tilknyt-
ning til de allerede godkendte programmer for virksomhedsudvikling og iværksætteri. 
  
Bilag:  
Ansøgning om drifttilskud fra Udviklingscenter for Møbler & Træ (UMT)  
Notat vedr. brobyggere og videninstitutioner
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_15_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt%2015%20-%20Notat%20vedr%20%20brobyggere%20og%20vidensinstitutioner.pdf
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1-26-54-07 

16. Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Vækstforum imødekommer ansøgningen om at støtte Unge Forskere, 

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Komiteen for Unge Forskere har fremsendt en ansøgning om støtte til "Unge Forskere 
2008". Ansøgningen er underskrevet af Unge Forskeres sekretariatsleder samt Jørgen 
Mads Clausen, der er formand for Unge Forskeres komité og jury. 
Komiteen for Unge Forskere udskriver årligt tre konkurrencer inden for det naturviden-
skabelige område, som henvender sig til børn og unge. Konkurrencernes målsætning om 
at fremme børn og unges interesse for naturvidenskab er i tråd med Vækstforums priori-
tering af at understøtte tilgangen til de naturvidenskabelige uddannelser. 
Konkurrencerne "Min vildeste idé" og "Natur og Teknik" henvender sig til 0.-10. klasse-
trin, mens konkurrencen "Unge forskere og opfindere" henvender sig til personer under 
22 år (enten enkeltpersoner, grupper eller hele skoleklasser). "Unge Forskere 2008" om-
fatter næste års afvikling af disse tre konkurrencer. 
"Unge Forskere" har eksisteret i det nuværende regi siden 2002/2003. Deltagelsen er de 
sidste 5 år vokset fra 39 deltagende projekter til over 1000 projekter, der involverer me-
re end 1600 elever fra hele landet i 2007. I forbindelse med Unge Forskere 2007 var det 
p.g.a. støtte fra ministerier, universiteter samt store danske fonde og erhvervsvirksom-
heder muligt at alle finaledeltagere i konkurrencen "Unge forskere og opfindere" kunne 
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komme på rejse til en international begivenhed. Danmark er således netop blevet bedste 
nation med henholdsvis en 2. præmie, en 4. præmie og en "special award" ved The In-
ternational Science and Engineering Fair i USA, der betragtes som verdensmesterska-
berne for unge forskere og opfindere. 
Unge Forskeres sekretariats fremhæver i sin ansøgning følgende: 

 Der har længe været et stort ønske hos mange skoler og gymnasier om et stær-
kere samarbejde mellem Unge Forskere og de enkelte uddannelsesinstitutioner 
inden for det naturvidenskabelige område.  

 Unge Forskere hjælper deltagerne i deres konkurrencer med f.eks. patentering og 
etablering af kontakt til Innovationsmiljøer med henblik på kommercialisering af 
deres idéer, men denne indsats har behov for at blive styrket og systematiseret.  

 Der er en stor international interesse for at få Danmark mere engageret i fæl-
lesprojektrer mellem uddannelsesinstitutioner p.g.a. den danske ekspertice inden 
for f.eks. vedvarende energi, miljøbeskyttelse og bioteknologi.  

 Netværksskabelse mellem skole- og/eller gymnasieelever og f.eks. gymnasier og 
universiteter i forbindelse med udvikling af elevernes projekter kan bidrage til at 
fastholde og udvikle de mest talentfulde unge danske forskere.  

 Unge Forskere ønsker i højere grad at være i stand til at gå ind og hjælpe kon-
kurrencedeltagere med at videreudvikle deres projekter, f.eks. gennem etablering 
af tilknytning til virksomheder.  

 Unge Forskere vil gerne have mulighed for at kunne gå ind og sparre med de vin-
dere, der bliver sendt til internationale konkurrencer, således at de står så stærkt 
og professionelt som muligt, når de repræsenterer Danmark. 

Ansøgningen til Region Midtjylland fra Unge Forskere er på 200.000 kr. De øvrige danske 
regioner har modtaget tilsvarende ansøninger. 
Regskabet for 2007 foreligger endnu ikke, men i 2006 modtog Unge Forskere tilskud og 
sponsorater på i alt 0,8 mio. kr. fra 21 universiteter, erhvervsvirksomheder m.v. Dette 
svarer til et gennemsnitligt støttebeløb på ca. 38.000 kr. pr. støttende enhed. Hertil kom 
et tilskud på 0,6 mio. kr. fra ministerier samt 0,7 mio. kr. fra fonde. 
  
Bilag:
Ansøgning om sponserbeløb på 200.000,00 kr. til Unge forskere 2008
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_16_Bilag_1.pdf
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1-32-76-10-07 

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

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

Beslutning 

Erhvervsrepræsentanterne vender tilbage eventuelt i samarbejde med uddannelsesre-
præsentanterne med forslag til medlem og suppleant til styringsudvalget for delpro-
grammet Kattegat-Skagerrak, under hensyntagen til ligestillingsloven. 

Vækstforum godkendte indstillingen vedr. den regionale medfinansiering og Vækstforum 
indstiller hermed til Regionsrådet at der af de afsatte midler til erhvervudvikling årligt i 
perioden 2007-2013 bevilges 991.045kr. til medfinansiering af de administrative om-
kostninger og kontrolprocedure i forbindelse med programgennemførelsen. I den syvåri-
ge periode udgør medfinansieringsbehovet således 6.937.312 mio. kr.  

Sagsfremstilling 
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Det grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak medfinansieres fra 
den europæiske regionalfond med i alt 111 mio. euro i perioden 2007-2013. Programmet 
er organiseret med et delprogram for Øresundsregionen og et delprogram for Kattegat-
Skagerrak, som bl.a. dækker Region Midtjylland. Midlerne er efter forhandling mellem 
programmets parter fordelt med 50% til Øresund delprogrammet, 40% til Kattegat-
Skagerrak delprogrammet og 10% til tværgående projekter. Der er en medfinansie-
ringsgrad på 50%. 
 
Programmet er sendt til EU kommissionen til godkendelse. Programmet forventes tidligst 
godkendt i september 2007. 
 
Den svenske stat har påtaget sig rollen som Forvaltningsmyndighed og Attesteringsmyn-
dighed for programmet. 
 
De danske regioner skal medfinansiere af de administrative omkostninger, og kontrol-
procedure. Region Midtjyllands andel forventes at udgøre 991.045 kr. pr. år i perioden 
2007-2013. I den syvårige periode udgør medfinansieringsbehovet således 6.937.312 
mio. kr. 
  
Vækstforum har i handlingsplanen 2007-2008 i oversigten om finansieringsmuligheder 
skønnet, at regionen årligt kan opnå op imod 16 mio. kr. til projekter fra Kattegat-
Skagerrak delprogrammet. 
 
I henhold til programudkastet skal der nedsættes et styringsudvalg for hvert af delpro-
grammerne. Styringsudvalget skal udvælge de projekter, der opnår støtte under delpro-
grammerne. Styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerrak består af 18 med-
lemmer, 6 fra hvert land. Afgørelser i udvalget træffes ved konsensus. 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling 
m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den 
Europæiske Socialfond § 24 udpeges de danske medlemmer af styringsudvalget af regi-
onerne, som er omfattet af programmet. 
 
Erhvervs- og Byggestyrelsen har ved notat fra møde i den Fælles Program Komite den 
18. juni 2007 i Oslo anmodet Region Midtjylland om at sikre udpegningen af medlemmer 
og suppleanter til styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerrak. Der skal ud-
peges et medlem og en suppleant fra: Region Midtjylland, Kommunekontaktrådet Midt-
jylland og Vækstforum Midtjylland. 
I henhold til ligestillingslovens § 9 skal der ved indstilling af ét medlem indstilles både en 
mand og en kvinde. Der indstilles således både en mand og en kvinde til henholdsvis 
styringsudvalget samt til pladsen som suppleant. 
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18. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, 
at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors, har anmodet Regionsrådene i Region Nordjylland 
og Region Midtjylland om hver at udpege ét medlem til skaldyrcentrets bestyrelse. 
Efter bestemmelsen i erhvervsfremmelovens § 9 skal Økonomi- og erhvervsministeren 
efter indstilling fra Vækstforum godkende, at medlemmer af Regionsrådet deltager i be-
styrelser for selvstændige juridiske erhvervsfremmeenheder. 
Regionsrådets Forretningsudvalg har på sit møde den 5. september 2007 besluttet at 
anmode Vækstforum om at indhente økonomi- og erhvervsministerens godkendelse af, 
at Regionsrådet for Region Midtjylland deltager med et medlem i bestyrelsen for Dansk 
Skaldyrcenter, Nykøbing Mors. 
  
Udpegningen er koordineret med Regionsrådet og Vækstforum i Region Nordjylland. For-
retningsudvalget for Regionsrådet i Region Nordjylland har på sit møde den 13. august 
2007 besluttet at anmode Vækstforum i Region Nordjylland om at indhente økonomi- og 
erhvervsministerens godkendelse af, at Regionsrådet udpeger et medlem til bestyrelsen. 
Vækstforum i Region Nordjylland behandler sagen på sit møde den 10. september 2007. 
Dansk Skaldyrcenter er en erhvervsdrivende fond, som efter sin vedtægt har som formål 
at fremme bæredygtigt opdræt, fiskeri og industriel forarbejdning af skaldyr samt frem-
me en bæredygtig udnyttelse af kystvandets naturlige ressourcer af planter og dyr. Fon-
den har herudover til formål at fremme afsætningen af skaldyr. 
  
Fondens bestyrelse har 14 medlemmer. Fondens vedtægter vedlægges. 
 
Bilag: 
Vedtægter Dansk Skaldyrscenter  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_18_Bilag_1.pdf
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19. Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse af Lokale Aktions Gruppers 
(LAG-ers) udviklingsstrategier, status for dannelse af LAG-er m.v. - Handlings-
planens pkt. 3.4 

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

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

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

Beslutning 

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

Sagsfremstilling 

Partnerskaber i landdistriktsudvikling - dannelse af LAG-er m.v. er et af 4 projekter un-
der handlingsplanens tværgående pkt. 3.4 Landdistriktsudvikling. Sagsfremstillingen i 
det følgende er disponeret med et afsnit for hver af de 4 projekter. 
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3.4.1 Partnerskaber i landdistriktsudvikling - dannelse af Lokale Aktions Grup-
per (LAG-er)efter Landdistriktsprogrammet og Fiskeriprogrammet 2007-2013 
m.v.
LAG-erne skal udarbejde en udviklingsstrategi, der danner grundlaget for prioritering af 
midler til projekter inden for den økonomiske ramme Direktoratet for FødevareErhverv 
tildeler den enkelte LAG.  
Udviklingsstrategierne skal være direktoratet i hænde senest den 4. februar 2008. 
Regionsrådet, Vækstforum og de berørte kommuner skal inden for en frist på 14 dage 
godkende, at den enkelte LAG´s udviklingsstrategi er i overensstemmelse med hen-
holdsvis de fastlagte regionale udviklingsstrategier, de fastlagte erhvervsudviklingsstra-
tegier og de fastlagte kommunale udviklingsstrategier. 
  
Som følge af svarfristen på 14 dage indstilles det, at administrationen svarer inden for 
fristen og optager forhandling om eventuelle uoverenstemmelser. Efterfølgende forelæg-
ges sagen parallelt for Vækstforum og for Forretningsudvalget og Regionsrådet.  
   
Der forventes dannet i alt 15 LAG's efter Landdistriktsprogrammet 2007-2013, hvor det 
geografiske område ligger helt inden for Region Midtjyllands område. Dertil kommer 2 
LAG's for Ø-grupper, der er fastlagt i landdistriktsprogrammet, hvori en eller flere øer i 
Region Midtjyllands område indgår. Det er LAG - Læsø, Samsø og Ærø (der alle 3 er 
selvstændige kommuner). Og LAG - Småøerne, der omfatter 27 øer i 4 regioner, heraf 
følgende 6 i Region Midtjylland: Anholt (Norddjurs Kommune), Endelave (Horsens Kom-
mune), Fur (Skive Kommune), Hjarnø (Hedensted Kommune), Venø (Struer Kommune) 
og Tunø (Odder Kommune). 
  
Som hovedregel skulle LAG-erne være dannet, og ansøgning om forhåndsgodkendelse 
indsendt til Direktoratet for FødevareErhverv, inden den 1. juli 2007. Interessenter, der 
påregner at oprette en LAG, kunne dog anmode om udsættelse af fristen til 3. septem-
ber 2007. Inden den 1. juli 2007 var 11 af de 15 LAG's, der ligger helt i Region Midjyl-
land, og de 2 Ø LAG-er, dannet og har ansøgt om forhåndsgodkendelse.   
  
LAG-erne, der dannes efter Landdistriktsprogrammet, kan i begrundede tilfælde og efter 
ansøgning til Direktoratet for FødevareErhverv, integrere de tilsvarende opgaver med 
udvikling i lokalområder, der ellers skulle varetages af de tilsvarende LAG's, der dannes 
efter Fiskeriprogrammet. 
  
Hovedreglen i Fiskeriprogrammet er, at der kan godkendes 2 LAG,s inden for hver af 7 
definerede geografiske fiskeriregioner. Følgende 3 fiskeriregioner indeholder, som det 
fremgår, kommuner i Region Midtjylland (understreget): 
Limfjorden: Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Skive og Viborg. 
Vesjylland: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Bil-
lund, Varde, Vejen, Esbjerg og Fanø. 
Østjylland: Randers, Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, 
Århus, Horsens, Odder og Hedensted. 
  
Fristen for ansøgning om forhåndsgodkendelse af LAG-er efter Fiskeriprogrammet er den 
3. september 2007. Der er mulighed for udsættelse til 1. november 2007  
  
LAG-Småøerne, LAG-en for Læsø, Samsø og Ærø og LAG-en for Norddjurs og Syddjurs 
kommuner er dannet og har ansøgt om forhåndsgodkendelse og integration af indsatsen 
efter de 2 programmer i en LAG.   
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Samlet kan der således gives følgende oversigt over LAG-dannelsen: 
  
Følgende 13 LAG's er dannet. Flere af dem har ansøgt om forhåndsgodkendelse. Ansøg-
ning om integration af fiskeriprogrammet angivet i parentes. Også det regionsrådsmed-
lem, der er udpeget til af LAG-ens bestyrelse af Regionsrådet og Vækstforum i forening, 
er anført: 
  
LAG Småøerne (integration af fiskeriprogrammet). Kasper Andreas Westh, der er udpe-
get af Region Syddanmark på vegne af de 4 berørte regioner.  
LAG Læsø, Samsø og Ærø (integration af fiskeriprogrammet). Leif Mørck (S). Her har 
LAG-en ønsket et medlem fra hver af de 3 regioner. 
LAG Djursland, der omfatter Norddjurs og Syddjurs kommuner (integration af fiskeripro-
grammet). Kaj Møldrup Christensen (S). 
LAG Herning. Conny Jensen (S). 
LAG Holstebro. Ulla Fasting (Rad). 
LAG Ikast-Brande. Tove Videbæk (Kr.) 
LAG Lemvig. Jørgen Nørby (V). 
LAG Randers. Jonas Dahl (SF). 
LAG Ringkøbing-Skjern. Harry Jensen (V). 
LAG Silkeborg. Britta Bang (V). 
LAG Skive. Laila Munk Sørensen (S). 
LAG Struer. Bent Ove Pedersen (V). 
LAG Viborg. Ernst Greve (S).  
  
De dannede LAG-er har påbegyndt arbejdet med udarbejdelse af udviklingsstrategi (der 
skal være Direktoratet i hænde senest den 4. februar 2008), etablering af sekretariat, 
ansættelse af koordinator m.v. 
  
Der arbejdes med dannelse af følgende 4 LAG's, der skal indsende ansøgning om for-
håndsgodkendelse senest den 3. september 2007: 
  
LAG Favrskov. Poul Dahl (V). 
LAG Hedensted. Preben Andersen (V). 
LAG Horsens. Henning Jensen (S). 
LAG Odder. Preben Andersen (V). 
  
Fødevareministeriet har fordelt EU-midler og statsmidler fra Landdistriktsprogrammet til 
de enkelte LAG-er, i alt 108,5 mio. kr./år for hvert af årene 2007 2008, til prioritering til 
projekter og til LAG-ernes drift. Regeringens aftale om midlerne omfatter kun 2007 og 
2008. Midlerne for 2009-2013 fastlægges i 2008 og forventes at være stigende. Midler, 
der ikke disponeres de enkelte år, er til disponering i de følgende, men skal være 
disponeret inden programmet udløber i 2013. 
Midlerne er fordelt på de kommuner, der er omfattet af landdistriktsprogrammet. De 17 
kommuner, der er omfattet af programmet i Region Midtjyllands område, er tildelt i alt 
ca. 30 mio. kr./år i hvert af årene 2007 og 2008. Midlerne varierer fra 0,7 mio. kr./år i 
Odder Kommune til 3,1 mio. kr./år i Ringkøbing-Skjern. 
  
Der er endnu ikke tilsvarende udmeldt midler til LAG-ernes disposition efter Fiskeripro-
grammet. De forventes at ligge i størrelsesordenen 10 - 20 % af midlerne efter Landdi-
striktsprogrammet.   
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Tilskud til de enkelte projekter forventes højst at kunne være 50 % af de støtteberetti-
gede udgifter. Der kommer bekendtgørelse om tilskud til projekter m.v.  
  
Ud over partnerskaberne i LAG-erne kan der udvikles partnerskaber om andre projekter 
rettet mod landdistrikter og yderområder. Det kan f.eks. være projekter under Mål 2 
programmet. Der arbejdes bl.a. med ideer til et projekt om udvikling af mindre fødeva-
revirksomheder. Formålet er at drage nytte af den stigende interesse, der er for kvali-
tetsprodukter med historie, styrke erhvervsudviklingen i regionen på området, udnytte 
de styrkepositioner, der er i med en stor fødevaresektor, forsknings- og videninstitutio-
ner m.v. 
  
3.4.2 Landsbyfornyelse - eksempelprojekter for fornyelse i landsbyer m.v.
Projektet omfatter følgende hovedelementer: 
2 tværgående projekter: 

 Arbejde for dannelse af en national landsbyfornyelsesfond.  
 Beskrive rammevilkår og muligheder for initiativer, der kan udvikle og forny 

landsbyerne. 

2 konkrete modelprojekter for udvikling og fornyelse af landsbyer: 

 Et med kulturmiljøet som det overordnede udgangspunkt.  
 Et med vægt på udvikling af småerhverv. 

Under Vækstforum er nedsat en projektgruppe med deltagelse af 3 repræsentanter for 
kommunerne og 3 fra LAG-erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbej-
det med at konkretisere og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til 
kommunerne og LAG-erne om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af mo-
delprojekterne m.v. 
  
3.4.3 Profilering af landdistrikterne .  
Projektet omfatter følgende hovedelementer: 

 En PR funktion med et ambassadørkorps der synliggør landdistrikterne som at-
traktive for bosætning og erhverv.  

 Et pilot-projekt der fokuserer på nicheproduktion af fødevarer.  
 Et pilotprojekt, der fokuserer på kultur-erhvervssamarbejde. 

Under Vækstforum er nedsat en projektgruppe med deltagelse af 3 repræsentanter for 
kommunerne og 3 fra LAG-erne, når de er dannet. Projektgruppen har påbegyndt arbej-
det med at konkretisere og beskrive aktiviteterne i projektet, forberede invitationer til 
kommunerne og LAG-erne om at byde ind på medfinansiering og gennemførelse af mo-
delprojekterne m.v. 
  
3.4.4 Udarbejdelse af regional strategi for landbrugets udvikling.  
Der pågår drøftelser med Miljøministeriet om rammerne for udarbejdelse af regionale 
strategier for landbrugets udvikling, herunder for statens medfinansiering og øvrige 
medvirken i opgaven.  
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Tidsplan - samlet for projekterne   
Alle LAG's, pkt. 3.4.1, forventes dannet i løbet af 2007 og arbejder til Landdistriktspro-
grammet og Fiskeriprogrammet udløber i 2013. 
Projekterne om landsbyfornyelse og profilering, 3.4.2 og 3.4.3, er igangsat og forventes 
foreløbigt at løbe til 2009. Tidsplanen for regional strategi for landbruget udarbejdes ef-
ter afklaring af rammerne for arbejdet med Miljøministeriet. 
  
Økonomi - samlet for projekterne
Budget og finansiering for projekterne under 3.4 landdistriktsudvikling for hvert af årene 
2007 og 2008: 
 Region EU 

Mål 
2 

EU - 
Landdist. 

Kommuner Staten Private I alt 

Partnerskaber 2 2 15 15 15 15 64 
Projekt: Landbyfornyel-
se 

1,25  1 1 1  4,25 

Projekt: Profilering 1,25  1 1 1  4,25 
Reg. strategi for land-
brugets udvikling 

1    1  2 

Landdistriktsudvikling 
I alt 

5,5 2 17 17 18 15 74,5 

Regionens midler under partnerskaber matcher EU-Mål 2 midlerne til et større tværgå-
ende erhvervsprojekt. Der er, som nævnt ovenfor under 3.4.1, ideer til et projekt om 
udvikling af mindre fødevarevirksomheder. Desuden indgår, at regionen bidrager med op 
til 50% af konsulentudgifter til udarbejdelse af udviklingsstrategi og ansøgning om god-
kendelse af LAG-erne i samarbejde med kommunerne, svarende til i alt ca. 1,5 mio. kr. 
  
Regionsrådet besluttede på mødet den 20. juni 2007, pkt. 14, - efter indstilling fra 
Vækstforum -, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling reserveres 11 
mio. kr. til projekterne for perioden 2007-2008. 
  
Vækstforum besluttede på mødet den 13. Juni 2007, at der reserveres 4 mio. kr. af EU´s 
strukturfondsmidler, Mål 2, til projekt under partnerskaber 2007-2008. 
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20. Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas 
center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk"

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Thyborøn Havn har i samarbejde med Thyborøn Havns Fiskeriforening, Thyborøn Fiske-
auktion og Videncenter for fødevareudvikling nedsat en styregruppe, der skal udmønte 
strategiplanen for Thyborøn Havn: "Nordeuropas center for landing og omsætning af 
højkvalitets konsumfisk". Styregruppen har pr. 1. september 2007 ansat en udviklings-
chef for projektet. Den samlede strategiplan strækker sig indtil 2011. I 2007-2008 gen-
nemføres et forprojekt, der skal danne grundlag for et udviklingsprojekt i perioden 2009-
2011, som skal sikre en markant udvikling af Thyborøns Havns omsætning af konsum-
fisk og en fortsat aktiv og bæredygtig fiskerihavn. Udover de lokale perspektiver for er-
hvervslivet, beskæftigelsen og bosætningen skal forprojektet medvirke til at skabe net-
værk og videnoverførsel mellem fiskerihavnene i Region Midtjylland og styrke internatio-
nalisering af afsætningen af konsumfisk primært til Europa. 
  
Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007 at igangsætte handlingsplanens 
megasatsning på fødevareområdet med godkendelse af et kommissorium. I løbet af ef-
teråret 2007 vil en arbejdsgruppe med eksperter fremkomme med gennembearbejdede 
bud på en række indsatsområder, der tager udgangspunkt i Region Midtjyllands styrker 
og potentialer på fødevareområdet. Specielt i den vestlige del af regionen har fiskerier-
hvervet stor betydning for erhvervsliv, beskæftigelse og bosætning ikke mindst omkring 
havnebyerne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde. En understøttelse og udvikling af 
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det eksisterende fiskerierhverv er således vigtigt dels i et landdistriktsperspektiv og dels 
som understøttelse af Væsktforums ønske om at udvikle styrkepositioner indenfor føde-
vareerhvervene i regionen.  
  
Administrationen vurderer, at projektet i Thyborøn vil være i god tråd med den forvente-
de linie i arbejdet i den nedsattte arbejdsgruppe med eksperter. Samtidig vurderes pro-
jektet som væsentligt i forhold til at bidrage til vækst i yderområderne med anvendelse 
af yderområdernes særlige styrker og potentialer, hvilket er et af de strategiske kriterier 
ved bedømmelse af initiativer, som kan iværksættes under Vækstforums handlingsplan. 
Af hensyn til projektets igangsættelse vurderes det hensigtsmæssigt at støtte projektet 
år 1, hvorefter mulighederne for en videre medfinansiering skal vurderes i fødevaresats-
ningen, herunder mulighederne for finansiering via regionalfondsmidler. 
  
Forprojektet vil bestå af følgende aktiviteter: 

1. Netværksdannelse - Etablering af "Thyborøn Havns Konsumcenterforum": Målet 
er at skabe et netværk, hvor fiskere, auktion, havn, opkøbere m.m. mødes jævn-
ligt med henblik på at drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til konsumcentret. 
Danmarks Fiskeriskole i Thyborøn samt relevante forsknings- og uddannelsesmil-
jøer vil ligeledes blive tilknyttet netværket.  

2. Netværksdannelse og videndeling med andre havne i Region Midtjylland: Der vil 
blive opstartet et netværk og forum for videndeling og idégenerering mellem re-
gionens havne for at sikre, at resultaterne og effekterne fra strategiplanen i Thy-
borøn bliver tilgængelig for de andre havnemiljøer. Netværket vil også muliggøre 
sparring omkring øvrige igangsatte projekter mv.  

3. Etablering af en direkte logistikkæde fra Thyborøn til Europa:  Målet er at etablere 
en effektiv og gennemskuelig logistikkæde direkte fra Thyborøn ned i Europa, i 
første omgang til Holland, for at sikre at fisken kan bringes hurtigere frem, hvil-
ket er en væsentlig parameter for at skabe et samlet højkvalitetsprodukt. Logi-
stikkæden vil kunne udvides til at medtage fisk fra Hvide Sande og Thorsminde, 
hvis der er interesse og grundlag herfor. I forprojektet vil der blive foretaget en 
analyse af eksisterende transportmuligheder samt grundlaget og forudsætninger-
ne for en direkte transportrute. Transportruten vil ligeledes blive afprøvet en pe-
riode.  

4. Markedsundersøgelse og konceptudvikling af den elektroniske fiskeauktion: For-
undersøgelsen skal afdække eksisterende og nye europæiske kunders/opkøberes 
behov og præferencer, når det gælder handel via den elektroniske auktion. Un-
dersøgelsen skal danne baggrund for en revision af det samlede koncept, så det i 
højere grad matcher kundernes behov. I dag udgør handel via den elektroniske 
auktion  ca. 10 pct. af aktionens samlede omsætning og det vurderes, at der er 
potentiale for en langt større andel. Undersøgelsen vil bl.a. indeholde interviews 
med eksisterende og potentielle kunder i Europa, studietur til Merca Madrid og 
besøg af internationale aktører i Thyborøn. Undersøgelsen afsluttes med en rap-
port, der beskriver analysens resultater og fremkommer med forslag til nye for-
retningsmuligheder. Markedsundersøgelsen skal bruges til udarbejdelsen af en 
forretnings- og handlingsplan for den elektroniske auktion i en revideret udgave. 
Dette arbejde vil blive koordineret med PEFA (udbyderen af det elektroniske auk-
tionssystem) med henblik på at gøre Thyborøn til testcenter for en videreudvik-
ling af det elektroniske koncept i Europa.  

5. Udvikling af markedsinformationssystem: Målet er at skabe et enkelt markedsin-
formationssystem, der knytter leverandører og kunder tættere sammen omkring 
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auktionen. Fiskerne melder ind om, hvad de (cirka) forventer at lande samt hvor-
når – mens kunderne bidrager med oplysninger om markedsbehov. Der skabes 
ikke direkte kontakter med den enkelte fisker og opkøber - auktionen fungerer 
som informationshub, der samler og formidler informationen. Forprojektet skal 
bruges til udarbejdelse af en konceptbeskrivelse i dialog med udvalgte fiskere. 
Koordineret med markedsundersøgelsen (jvf. pkt. 4) udformes et tilsvarende 
koncept for kundesiden. 

Styregruppen for udviklingsplanens gennemførelse er sammensat af følgende repræsen-
tanter: 
  

•          Jørgen Buhl – havnedirektør Thyborøn Havn  
•          Ole Toft – formand for Thyborøn Havns Fiskeriforening 
•          Michael Lodahl – direktør Thyborøn Fiskeauktion og Samlecentralen Thyborøn 
•          Bolette van Ingen Bro (formand) – direktør VIFU - Videncenter for fødevareud-

vikling 
  
Økonomi
Budget for forprojekt (1. okt. 2007 - 30. september 2008): 

Aktivitet Budget/Kr. 
Konsumcenterforum 150.000 
Netværksdannelse og videndeling med andre havne 50.000 
Etablering af en direkte logistikkæde 200.000 
Markedsundersøgelse 400.000 
Konceptudvikling 100.000 
Markedsinformationssystem 100.000 
Udviklingschef (løn, husleje mv.) 1.000.000 
I alt 2.000.000
  
Thyborøn Havn, Thyborøn Fiskeauktion, Thyborøn Samlecentral og Thyborøn Fiskerifor-
ening bidrager med en egenfinansiering på samlet 1,0 mio. kr., der skal finansiere udgif-
terne i forbindelse med ansættelsen af en udviklingschef. Region Midtjylland ansøges om 
et tilskud på 1. mio. kr til de øvrige projektaktiviteter jvf. ovenstående.   
  
Bilag:
Ansøgning  
  
  
  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_20_Bilag_1.PDF
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1-33-76-20-07 

21. Status vedrørende projekt kompetenceplatform

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller,  

at orienteringen tages til efterretning 

Beslutning 

Som indstillet.  

Viggo Tinggaard orienterede om temaarrangementet vedr. Kompetenceplatformen, som 
var blevet afholdt den 5. september 2007.  

Det første møde i Kompetencerådet afholdes den 2. november 2007 og Viggo Thing-
gaard opfordrede til, at de sidste udpegninger til medlemmer af Kompetencerådet blev 
prioriteret i organisationerne. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum besluttede på sit møde den 13. juni 2007 at godkende projekt kompetence-
platform som indstillet, dog således at der til Vækstforums møde den 13. september 
2007 foreligger et notat med yderligere præcisering af projektets indhold. Notatet vedrø-
rende platformens organisering, opgaver og tidsplan er vedlagt som bilag. 
  
Anmodninger om udpegning af medlemmer til Kompetencerådet er fremsendt til:  

 Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsorganisationer,  
 Landsorganisationen (LO)  
 Kommunekontaktråd Midtjylland (KKR)  
 Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland (RBR)   
 Det Regionale Dialogforum for erhvervsuddannelser i Region Midtjylland (RD) 

(nyoprettet forum for erhvervsretettede uddannelser i Region Midtjylland, dvs. 
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tekniske skoler, handelsskoler, kombinationsskoler, landbrugsskoler, SOSU skoler 
og produktionsskoler. Herudover er forumet blevet bedt om at inddrage VUC i 
udpegningen) 

Tidsplanen for igangsætning af projekt Kompetenceplatformen er kordineret med Under-
visningsministeriets tidsplan for ansøgninger til initiativet Tværinstitutionel vejledning og 
rådgivning. Den endelige ansøgning forelægges Vækstforum den 10. december 2007: 

 9. August 2007. Undervisningsministeriet indkalder ansøgninger til kompetence-
center/voksenvejledningsnetværk  

 27. august. Undervisningsministeriet indkalder til informationsmøde vedr. ansøg-
ninger til kompetencecenter/voksenvejledningsnetværk  

 Ultimo august. Kompetencerådet afholder 1. møde  
 August-september. Udarbejdelse af ansøgningsmateriale til kompetenceplatfor-

men  
 Primo september. Informationsarrangement om Kompetenceplatformen (med del-

tagelse af undervisningsministeriet) om etablering af lokale netværk (”konsorti-
er”).  

 10. september. Undervisningsministeriets frist for ansøgninger til kompetence-
center/voksenvejledningsnetværk  

 September-oktober.  Indkaldelse & behandling af ansøgninger til Kompetence-
platformens sekretariat og kompetenceplatformens konsortier.  

 Primo-medio oktober. Undervisningsministeriet. Endelig afklaring vedr. ansøgnin-
ger til kompetencecenter/voksenvejledningsnetværk  

 Ultimo oktober. Ansøgningsfrist for sekretariat og konsortier i Region Midtjyllands 
kompetenceplatform 

Bilag:
Notat vedr. kompetenceplatform.  
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_21_Bilag_1.PDF
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1-33-76-77-07 

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

Resumé 

EU´s Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at 
gøre de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de 
har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
Erhvervs- og byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort temaerne for den kon-
kurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne 
og beskæftigelse for 2007. 
  
Temaerne er:  

 Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
 Udvikling af innovative netværk 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

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

at Vækstforum behandler administrationens indstilling på sit møde den 29. oktober 
2007, således at fristen for indstilling til Erhvervs- og Byggestyrelsen - den 7. 
november - overholdes. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

EU Kommissionen har anerkendt Danmarks strategiske referenceramme, samt godkendt 
socialfondsprogrammet ”flere og bedre job” og regionalfondsprogrammet ”Innovation og 
viden”. 
EU´s Socialfond og Regionalfond bidrager med tilsammen 492 mio. kr. om året til at 
gøre de regionale erhvervsudviklingsstrategier og programmer under målet om regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse til virkelighed.  
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90 pct. af strukturfondsmidlerne er på forhånd fordelt til de regionale vækstfora, så de 
har et indtryk af, hvor mange midler der årligt er til rådighed. 
10 pct. af strukturfondsmidlerne er konkurrenceudsatte. Danmarks Vækstråd fastlægger 
årligt temaer for anvendelsen af den konkurrenceudsatte pulje. 
Økonomi- og erhvervsministeren har, efter indstilling fra Danmarks Vækstråd besluttet, 
at temaerne under den konkurrenceudsatte pulje i 2007, er: 

 Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken - 24,6 mio. kr.  
 Udvikling af innovative netværk - 24,6 mio. kr. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 20. juli 2007 offentliggjort den konkurrenceudsatte 
pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse 
for 2007. 
  
Vækstforum skal afgive deres indstilling af projekter til Erhvervs- og Byggestyrelsen den 
7. november 2007. 
  
Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om tildeling af midler efter høring af 
Danmarks Vækstråd. Høringen af Danmarks Vækstråd skal foregå på deres møde den 
11. december 2007.  
  
Bilag:
Tekst fra Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside  
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/Vækstforum/dagsordensbilag/September
%202007/Punkt_22_Bilag_1.pdf

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_22_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_22_Bilag_1.pdf
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1-33-70-9-07 

23. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007

Resumé 

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

Den administrative styregruppe indstiller, 

at Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007 tages til orientering. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Sagsfremstilling 

Økonomi- og Erhvervsministeriet har udgivet publikationen Regionalpolitisk vækstrede-
gørelse 2007 med en beskrivelse af de styrkede rammer for den regionale indsats for 
vækst og erhvervsudvikling. 
  
De styrkede rammer for regional indsats for vækst og erhvervsudvikling, tager deres 
udgangspunkt i regeringens globaliseringsstrategi fra foråret 2006, samt aftalen om glo-
baliseringspuljen på 2 mia. kr. i 20067 stigende til 8 mia. kr. i 2010. De netop indgåede 
partnerskabsaftaler mellem vækstfora og regeringen er en del af gennemførelsen af glo-
baliseringsstrategien og aftalerne finansieres til dels af globaliseringspuljen. 
  
Emnerne for såvel Globaliseringsstrategien og partnerskabsaftalerne er: 

 Uddannelse og arbejdskraftudbud  
 Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder  
 Innovation  
 Videnspredning  
 Markedsføring af Danmark - tiltrækning af investeringer og turisme  
 Energi  
 Landdistrikter og yderområder 
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Den Regionalpolitiske vækstredegørelse 2007 gennemgår de regionale erhvervsudvik-
lingsstrategier og i forhold til Midtjylland fremgår bl.a. 

 Vækstforum vil gennem sin erhvervspolitiske indsats skabe vækst ved at fokusere 
på regional kompetence, nyskabelse og attraktivitet. Vækstforum sætter især fo-
kus på innovation, iværksætteri samt uddannelse og kompetence.  

 De tre megasatsninger  - energi og miljø, sundhed og erhverv og fødevarer, hvor 
vækstforum vil investere markant  

 Styrkelse af de generelle rammevilkår for at sikre vækst og fornyelse  
 Balanceret udvikling i regionen. 

Vækstredegørelsen beskriver ligeledes de økonomiske rammer for Vækstforaene  
Midler til regional erhvervsudvikling 
Region Strukturfondsmidler Regionale midler til 

erhvervsudvikling 
I alt 

Nordjylland 112 55 167 
Midtjylland 72 115 187 
Syddanmark 102 80 182 
Sjælland 72 65 137 
Hovedstaden 70 69 139 
Bornholm 15 11 26 
Konkurrenceudsatte 
midler 

49 - 49 

I alt 492 395 887 
Anm.: Alle beløb i tabellen er afrundet til hele mio. og er ekskl. budgetterede midler til 
løn og 
administration. Medregnes udgifter til teknisk assistance, modtager Danmark årligt ca. 
511 mio. kr. fra EU til strukturfondsindsatsen. 
Regionernes samlede budget til erhvervsudvikling i 2007 udgør ca. 488 mio. kr. inkl. 
budgetterede udgifter til løn og administration. 
  
Vækstredegørelsen konkluderer at der med etableringene af de regionale vækstfora, 
samt deres regionale erhvervsudviklingsstrategier er udarbejdet en ambitiøs og strate-
gisk flerårig ramme for indsatsen for vækst og erhvervsudvikling for alle regioner i Dan-
mark.  
  
Danmarks Vækstråd vil løbende følge arbejdet med udmøntningen af de regionale er-
hvervsudviklingsstrategier. Regeringen vil følge udviklingen i de regionale og lokale 
vækstvilkår  og foretage en årlig sammenligning af vækstvilkårene på tværs af landet. 
  
Bilag:
Regionalpolitisk Vækstredegørelse 2007
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_23_Bilag_1.pdf
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1-33-76-60-07 

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

Resumé 

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

Sekretariatet indstiller, 

at  orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning 

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

Sagsfremstilling 

De første tre år af den fornyede Lissabon-strategi for vækst og jobskabelse står overfor 
en revision. I den forbindelse tager EU-kommissionen i en grønbog vedr. nye perspekti-
ver på det europæiske forskningsrum en række spørgsmål op om hvordan det europæi-
ske forskningsrum kan uddybes og fornyes. Formålet med grønbogen er at iværksætte 
en bred debat med henblik på forberedelsen af initiativer til den næste treårige fase, der 
indledes i 2008. Baggrunden for orienteringen til Vækstforum er, at grønbogens temaer 
relaterer sig til flere af indsatsområderne i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, pri-
mært målsætningerne om at styrke regionens videnmiljøer, samt fremme samarbejdet 
mellem videninstitutioner og virksomheder. 
Konceptet for det europæiske forskningsrum beskrives i grønbogen som en kombination 
af:  

 et europæisk "indre marked" for forskning, hvor forskere, teknologi og viden kan 
bevæge sig frit;  

 en effektiv koordinering af nationale og regionale forskningsaktiviteter, program-
mer og politikker på europæisk plan; samt  

 initiativer, der gennemføres og finansieres på europæisk plan. 
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De væsentligste udfordringer for at opfylde visionen om det europæiske forskningsrum 
beskrives i grønbogen som: 

 at forskeres mobilitet på tværs af institutioner, sektorer og lande er begrænset af 
juridiske og praktiske hindringer;  

 at virksomheder ofte finder det svært at samarbejde og etablere partnerskaber 
med forskningsinstitutioner, især på tværs af landegrænser;  

 at finansieringen til national og regional forskning stadig er meget ukoordineret;  
 at reformer på nationalt plan ofte mangler et europæisk perspektiv og en trans-

national sammenhæng. 

Med afsætning i ovenstående lægger EU-kommissionen i grønbogen op til at sætte ind 
på følgende områder: 

1. Gennemførelsen af et fælles arbejdsmarked for forskere, bl.a. i form af en indsats 
overfor barrierer for mobilitet.  

2. Opbygningen af en forskningsinfrastruktur i verdensklasse, med fokus på at stør-
re infrastrukturprojekter bør bygges og drives som europæiske fællesprojekter; 
samt at forskere, der arbejder i Europa, skal have adgang til internationale infra-
strukturer og udstyr i andre dele af verden.  

3. Styrkelse af forskningsinstitutioner, bl.a. via etableringen af varige offentligt-
private partnerskaber, der skal fungere som omdrejningspunktet i specialiserede 
klynger, som kan tiltrække en kritisk masse af menneskelige og økonomiske res-
sourcer fra hele verden. Der skal i stigende grad fokuseres på virtuelle klynger og 
forskersamfund, frem for geografisk koncentration.  

4. Effektiv videndeling, bl.a. via åben og let adgang til den offentlige videndatabase; 
samt en enkel, harmoniseret ordning for intellektuelle ejendomsrettigheder.  

5. Optimering af forskningsprogrammer og -prioriteringer, herunder fælles program-
lægning, gennemførelse og evaluering af offentlige forskningsaktiviteter på euro-
pæisk plan af temaer, som overstiger det enkelte lands kapacitet.  

6. Åbning overfor verden via internationalt videnskabeligt og teknologisk samarbej-
de. Der skal her fokuseres på at løse globale udfordringer med samarbejdspart-
nere fra hele verden. 

Det påpeges i grønbogen, at europæisk forskningspolitik skal være dybt forankret i de 
europæiske samfund, herunder fremme og formidle viden og underbygge politikker for 
bæredygtig udvikling. Derudover skal den rette balance mellem konkurrence og samar-
bejde findes. Endelig fremhæves det, at Europas mangfoldighed skal udnyttes fuldt ud, 
f.eks. ved at europæiske lande og regioner bygger på deres styrker ved gradvist at ud-
vikle specialviden på forskellige områder. 
Danske Regioner har udarbejdet et høringssvar til grønbogen (høringsfrist 31. august 
2007), hvor to prioriteringer fremhæves: 

1. At sikre regionernes virksomheder og studerende adgang til det internationale 
forskningssamfund, primært via universitetet i regionen. Der er i den forbindelse 
behov for forsker- og videnmobilitet samt deltagelse i internationale forsknings-
netværk. I relation hertil har Danske Regioner bl.a. stillet forslag om at udvide 
udlandsstipendieordningen, hvor studerende helt eller delvist kan få dækket den 
betaling eller studieafgift, som opkræves for at studere i udlandet, til at omfatte 
phd-studerende.  
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2. At sikre et regionalt udgangspunkt for samarbejder mellem de videregående ud-
dannelsesinstitutioner i regionen og de offentlige/private virksomheder, hvor de 
videregående uddannelsesinstitutioner bidrager til at understøtte de regionale 
satsninger inden for offentlig service og erhvervsudvikling. Danske Regioner har 
foreslået, at der indføres en basisfinansiering for universiteterne til at samarbejde 
med erhvervslivet, og påpeger, at EU kan understøtte dette initiativ ved at lette 
mulighederne for at etablere offentlig-private samarbejder.  

Danske Regioner fremhæver, at EU har en særlig rolle m.h.t. at sikre, at virksomheder - 
herunder særligt de små og mellemstore virksomheder - ikke stilles ringere end deres 
internationale konkurrenter i forhold til at samarbejde med de videregående uddannel-
sesinstitutioner. Med hensyn til åbning over for omverden fremhæver Danske Regioner, 
at nabolandene bør indføres i det europæiske forskningsrum, og at samarbejde med bå-
de udviklingslande og vækstøkonomier bør prioriteres. 
 
Bilag:
Grønbog
Grønbog - nye perspektiver på det europæiske forskningsrum
 
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_24_Bilag_1.PDF
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_24_Bilag_2.pdf
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1-00-13-06-V 

25. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland

Sagsfremstilling 

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

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

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

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

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

udpeges efter indstilling fra henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisati-
oner 

Regionsrådet for Region Midtjylland vil således tage stilling til udpegning af nyt medlem 
af Vækstforum på sit møde den 24. oktober 2007, således at et nyt medlem kan indtræ-
de i forbindelse med Vækstforums møde den 29. oktober 2007. 

Beslutning 

Som indstillet. 

Formanden orienterede om Lisbet Thyge Frandsens udtræden og deraf følgende konse-
kvenser. 
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26. Status vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale 
vækstfora

Resumé 

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

Sekretariatet indstiller, 

at artiklen "Hård erhvervsdom over vækstfora" og lederen "Mere politik end innovation" - 
begge fra Mandagmorgen den 20. august til orientering og eventuel drøftelse. 

Beslutning 

Vækstforum besluttede, at der på Vækstforums møde i januar 2008 skal foretages en 
evaluering af arbejdet i Vækstforum for Region Midtjylland. 

Sagsfremstilling 

Pr. 1. april 2006 blev Danmarks Vækstråd og de 6 regionale vækstfora etableret. Der er 
udarbejdet strategi og handlingsplaner. Danmarks Vækstråd har udtalt sig om de regio-
nale erhvervsudviklingsstrategier, og der er senest indgået en partnerskabsaftale mellem 
Vækstforaene og Regeringen. 
  
Det fremgår af artiklen i ugebrevet mandag Morgen, at der indhøstes forskellige erfarin-
ger med den konkrete gennemførelse af handlingsplanens initiativer. 
 
Bilag:
MandagMorgenLeder
MandagMorgenArtikel
  

http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_26_Bilag_1.pdf
http://www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/September%202007/Punkt_26_Bilag_2.pdf
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1-01-76-17-07 

27. Eventuelt

Beslutning 

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