nyt fra vækstforum
24. februar 2016

Vækstforum holdt møde 24. februar 2016 hos
Mercantec i Viborg. Temaet var udbud af og
efterspørgsel efter arbejdskraft. Referatet vil
blive offentliggjort i løbet af uge 8.

Big Data Analytics Driven Innovation (DABAI).
Region Midtjylland deltager med cases fra
organisationen om bl.a. klimatilpasning, open
data og patientflow.

Som grundlag for vækstforums temadrøftelse
præsenterede Jens Sand Kirk fra
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Karl
Schmidt fra STAR, Beskæftigelsen tal og
tenderser for arbejdsmarkedet.

Der skal ske mere i Region Midtjylland
Vækstforum vil støtte to begivenheder inden for
hhv. sejlsport og atletik:

Nyt på vej - annonceringer
Vækstforum besluttede at sætte to nye
initiativer i søen: ”Entreprenørskab i
uddannelsessystemet” og ”Innovationsdrevet
vækst hos virksomheder, der leverer til
sundheds- og velfærdsområdet”. Her
annonceres efter operatører. Følg med her.
Vind og grøn økonomi
Vækstforum har valgt brancheforeningen
Vindmølleindustrien og samarbejdspartnerne
AU, AAU, DTU, DAMRC, Væksthus Midtjylland
og HubNorth som operatør for et nyt nationalt
”Vindprogram for underleverandører i
vindmølleindustrien” .
Cirkulær økonomi er højt på dagsordenen i
vækstforum, og Development Centre UMT
bliver nu operatør for initiativet ”Fokuseret
værdikædesamarbejde – design for optimal
ressourceanvendelse”.
Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
Mercantec bliver operatør på en ny, regional
indsats, som skal udvikles i samarbejde med
alle relevante uddannelsesaktører i de syv
arbejdskraft- og uddannelsesområder Herning,
Holstebro, Viborg, Randers, Aarhus, Silkeborg
og Horsens i Region Midtjylland.
Big Data
Big data skal blive meget større, og
vækstforum bidrager til initiativet
”Samfundspartnerskab big data”. Aarhus
Universitet, Københavns Universitet,
DTU, Alexandra Instituttet, Systematic,
Erhvervsstyrelsen og Region Midtjylland
m.fl. har fået godkendt en ansøgning til
Innovationsfondens Samfundspartnerskab om
Big Data. Den har titlen Danish Center for

Aarhus Kommune, ISAF, Sailing Aarhus, Dansk
Sejlunion og Sport Event Denmark har en aftale
om i fælleskab at gennemføre VM i Sejlads for
olympiske bådklasser (ISAF Worlds) i 2018.
I et samarbejde mellem Aarhus Kommune,
Aarhus 1900 Atletik/Motion, Dansk Atletik
Forbund og Sport Event Denmark afvikles EM i
atletik for masters i 2017.
Flere til Kina og Tyskland
Vækstforum gennemfører nu version 2.0
af programmet MidtNet Kina. Det skal
styrke innovationskapaciteten blandt
midtjyske virksomheder via samarbejde med
videninstitutioner. Agro Business Park A/S
er hovedansøger for et konsortium med fire
partnere.
Derudover sætter vækstforum et forprojekt
i gang mhp. at forstærke igangværende
initiativer på det tyske og især det sydtyske
marked med opstart i efteråret 2016.
Samarbejde er vigtigt
Vækstforum godkendte to samarbejdsaftaler:
•

en ny, national klyngestrategi, som skal
understøtte stærke og professionelle
klynger til gavn for den enkelte virksomhed
og øge synlighed og tiltrækningskraft i en
international sammenhæng,

•

en strategisk partnerskabsaftale mellem
Udenrigsministeriet ved Eksportrådet,
Region Midtjylland og Væksthus Midtjylland.
En medarbejder fra Eksportrådet placeres i
Væksthus Midtjylland.

Yderligere oplysninger:
Pia Fabrin, telefon 7841 1103
pia.fabrin@ru.rm.dk

