
Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai  
 
 
Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et 
Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for temaerne IT, energi/miljø samt 
sundhed/life sciences.  
 
 
Baggrund 
Region Midtjylland har efter indstilling fra Vækstforum besluttet at reservere en pulje på 8 mio. kr.  
til et erhvervsrettet videnbaseret samarbejde med Shanghai By-provins inden for temaerne IT, 
energi og miljø samt sundhed/life sciences.  
 
Puljen ønskes nu udmøntet til ekstern operatør, der har de rette kompetencer samt bedste idéer og 
metoder til dette samarbejdes realisering. 
 
 
Formål og forventet effekt 
Formålet med indsatsen er at udnytte Region Midtjyllands internationale strategiske 
samarbejdsrelation med en region, der kan styrke Region Midtjyllands eksisterende indsatsområder 
og megasatsninger. Indsatsen skal bidrage til at fremme innovation, vækst og udvikling og dermed 
udnytte globale muligheder til gavn for regionens virksomheder og institutioner.  
 
Indsatsen skal understøtte udvikling og gennemførelse af konkrete samarbejder inden for de 3 
temaer mellem virksomheder og videninstitutioner fra Region Midtjylland og Shanghai.  
 
Effekten af indsatsen forventes at blive, at en bred kreds af regionens private og offentlige 
virksomheder og institutioner opnår nye globale videnkompetancer og erfaringer via internationale 
samarbejder med virksomheder og videninstitutioner i Shanghai indenfor IT, energi og miljø samt 
sundhed/life sciences. Endvidere forventes effekten af planen på sigt også at vise en stigning i 
virksomheder og videninstitutioners globalisering i form af nye ideer, patenter, produkter, processer 
eller systemer, som kan føre til vækst via en positiv innovativ og global udvikling, herunder øget 
eksportpotentiale. 
 
    
Beskrivelse af opgaven 
Den overordnede opgave for operatøren er at agere netværkskoordinator samt yde administrativ 
behandling af ansøgninger til projektmodningsstøtte gennem en 3 årig periode (1.8.2010 – 
1.7.2013) i henhold til den indgåede resultatkontrakt med Region Midtjylland. Efter de første 2 år 
evalueres indsatsen og operatøren i henhold til resultatkontrakten, hvorpå det vurderes, om 
kontrakten forlænges med det 3. år. 
 
Operatørens primære opgaver består i etablering og drift af 3 netværk mellem virksomheder og 
videninstitutioner i Region Midtjylland og Shanghai i følgende 7-fasede forløb: 
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• Identifikationsfase med åbent opsøgende arbejde for at rekruttere virksomheder og   
institutioner til netværkene i Region Midtjylland. Deltagerne fra Shanghai rekrutteres blandt 
andet i samarbejde med Shanghai Science and Technology Commission samt relevante 
underleverandører. Samtidig igangsættes undersøgelser mhp at identificere de overordnede 
tematiske snitflader, som Shanghai og Region Midtjylland deler inden for de 3 hovedtemaer. 
Det forventes, at de 3 netværk startes op på samme tidspunkt, og at aktiviteterne i de 
efterfølgende faser som udgangspunkt foregår sideløbende i de 3 netværk.   

• Profilbeskrivelsesfase med deltagerne i hvert netværk både i Region Midtjylland og 
Shanghai for synliggørelse af deres viden, produkter, udviklings- og samarbejdsønsker og – 
behov. Samtidig oprettelse og vedligeholdelse af online portal for netværkene (også 
efterfølgende faser) 

• Dialog- og match-makingfase med deltagerne i netværkene for identifikation af og 
indgåelse af aftale om gensidige udviklingsfelter og emner.  

• Udvikling af koncept, der sikrer samspillet med andre regionale initiativer, programmer og 
operatører med fokus på erhvervs- og vidensamarbejde, samt nationale og internationale 
programmer og initiativer for erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai/Kina. 

• Workshop og udviklingsfase for temaspecifikke grupper blandt deltagerne i netværkene. 
• Projektmodnings- og udvekslingsfase med fokus på konkrete tværnationale samarbejder 

og videreudvikling af fælles dansk-kinesiske projekt idéer. 
• Samarbejds- og gennemførelsesfase med fokus på mulige medfinansieringssøgninger, 

implementering, evaluering og disseminering af projektmodniningstiltagene. 
 
De 7 fasers indbyrdes indhold kan tage forskellig form så længe aktiviteternes fokus er at 
udvikle og gennemføre et koncept for og med virksomheder og institutioner, hvor de tilbydes 
relevante ydelser og gøres ’parate’ til at deltage i et dansk-kinesisk samarbejde, hvor adgang til 
viden og marked lettes, samt hvor konkrete erhvervsrettede samarbejdsprojekter udvikles, 
gennemføres og evalueres. 

 
Der forudsættes åben og løbende optag i de 3 netværk i hele perioden.  
 
Operatøren kan ikke selv indgå i de enkelte projektmodningsforløb. 
 
 
Ud over etableringen og driften af netværkene er operatøren også ansvarlig for: 

• Administrativ håndtering af projektmodnings-ansøgninger fra netværksdeltagerne, 
vurdering i samråd med referencegruppe, tildeling af projektmodningsmidler inden for en 
grænse på 250.000 kr. pr. ansøgning mv. 

• Etablering og betjening af referencegruppe  
 
For yderligere oplysninger om organisering og administration af projektmodningsmidler se 
’Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger for ansøgninger til Operatør for Erhvervsrettet 
Vidensamarbejde med Shanghai’. 
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Krav til ansøger 
Operatøren skal dokumentere, at de nødvendige kompetencer i forhold til gennemførelsen af 
aktiviteterne er til stede i organisationen eller kan tilvejebringes ved hjælp af underleverandører 
eller ved etablering af et konsortium. Den valgte organisering af operatørrollen skal beskrives 
nærmere.  
  
Der vil i behandlingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, at ansøger kan gøre rede for, hvordan de 
samlede operatøraktiviteter kan gennemføres bedst muligt og herunder kan dokumentere, at 
ansøger: 
 

• Kan være kontaktskabende i forhold til virksomheder og videninstitutioner og har et godt 
kendskab til disses vilkår. 

• Har brede kompetencer og erfaring med match-making og etablering af partnerskaber og 
netværk.  

• Viser forståelse for samarbejde på tværs af landgrænser/kulturer – særligt mellem Danmark 
og Kina. 

• Demonstrerer hvordan aktiviteterne iværksættes med udgangspunkt i det allerede 
eksisterende regionale samarbejde med bl.a. Shanghai Science and Technology Commision 
– STCSM (se notat for yderligere oplysninger om samarbejdet med STCSM). 

• Demonstrerer, hvordan man vil sikre en synergi mellem de enkelte delelementer i opgaven.  
• Demonstrerer forståelse for, at aktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af regionens 

erhvervsliv, institutioner mm. 
• Påviser, hvordan indsatsen geografisk søger at dækker hele Region Midtjylland  
• Demonstrerer, at aktiviteterne ikke virker konkurrenceforvridende i forhold til det private 

erhvervsliv, herunder at der ikke må ydes direkte finansiel støtte eller rådgivning til 
enkeltstående erhvervsvirksomheder. 

• Har erfaring med administration af projektansøgninger. 
• Afsætter de fornødne ressourcer til at undersøge andre regionale, nationale og internationale 

puljer og programmer, så de konkrete samarbejdsmuligheder kan realiseres i samspil med 
andre initiativer. 

 
 
 
Projektperiode:  
Projektperioden er 1.8.2010 – 1.8.2013 (sidste fases resultatkrav skal afrapporteres senest 
1.10.2013) 
 
 
 
Budget og finansiering:  
 
Det samlede budget er på 11,5 millioner kr. inklusive de deltagende institutioners egenfinansiering 
på 50 %. Egenfinansieringen udgør 3,5 mio. kr. 
 
 
 

 3



Budget (mio. kr.) 
 2010 2011 2012 2013 I alt 
Administration mm.  0,5 1,0 1,0 0,5 3,0 
Workshopaktiviteter mm.  0,5 1,0  1,5 
Projektmidler 1,0 2,0 2,0 2,0 7,0 
Samlet budget 1,5 3,5 4,0 2,5 11,5 
 
 
 
 Finansiering (mio. kr.) 
 2010 2011 2012 2013 I alt 
Region Midtjyllands 
Erhvervsudviklingsmidler 

1,0 2,5 3,0 1,5 8,0 

Egenfinansiering fra 
deltagende institutioner 

0,5 1,0 1,0 1,0 3,5 

I alt 1,5 3,5 4,0 2,5 11,5 
 
 

Den kinesiske egenfinansiering til deltagelse i netværksaktiviteter samt projektmodninger er ikke 
medregnet i budgettet. STCSM yder også finansiel støtte til konkrete projekter. 
 
 
 
Tidsplan 
Resultatkontrakten for den samlede opgave forventes, under forudsætning af Vækstforums og 
Regionsrådets godkendelse, indgået i sommeren 2010 og vil med ansøgningen som bilag indeholde: 
formål og mål, indholdsbeskrivelse om samarbejde, resultatkrav, budget samt regionens 
standardvilkår, dokumentationskrav og udbetalingskriterier. 
 
 
Yderligere oplysninger: 
Skriftlige henvendelser vedr. afklarende spørgsmål kan rettes til:  
 
Hanne Margrethe Jørgensen, Email: Hanne.joergensen@ru.rm.dk. 
 
Eventuelle afklarende skriftlige spørgsmål vedr. annoncen fra ansøgere og de hertil givne skriftlige 
svar sendes bcc til alle ansøgere på samme tid, således alle sikres de samme informationer og 
dermed lige forudsætninger for at give løsningsforslag til opgaven. Af denne grund anbefales det, at 
Hanne Margrethe Jørgensen underrettes skriftligt, så snart en given operatør har besluttet sig for at 
indsende ansøgning. 
 
 
Ansøgningsfrist 
Ansøgningen, på max. 15 sider ekskl. dokumenterende bilag følgende ansøgningsvejledningen, 
sendes senest den 5. marts, 2010 kl. 08:00 per mail til Hanne Jørgensen, Regional Udvikling, 
Region Midtjylland, Email Hanne.joergensen@ru.rm.dk. Skriv ’Operatør for Erhvervsrettet 
Vidensamarbejde med Shanghai’ i emnefeltet. 
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Ansøgende operatører modtager en kort og skriftlig begrundelse for valg og fravalg, idet opgaven 
tildeles det økonomiske mest fordelagtige tilbud under hensynstagen til de annoncerede krav og 
kriterier for vurdering af ansøgningerne. 
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