Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
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Midtjylland Initiativer

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Regionale partnerskabsaftaler:
Regeringen og vækstforum listede i 2007 en række initiativer, som parterne ville arbejde med, som led i at nå de mål, der blev fastlagt i partnerskabsaftalen. I 2008 aftalte parterne at samarbejde om
en række yderligere initiativer i tillæg til den eksisterende partnerskabsaftale. Dette skema giver en oversigt over de forskellige aktiviteter, som parterne har gennemført eller planlægger at
gennemføre og viser dermed fremdriften i aftalernes initiativer. Skemaet er baseret på bidrag fra det regionale vækstforum og ministerier. Eventuel finansiering af de nævnte aktiviteter sker inden for
eksisterende økonomiske rammer og de tildelingskriterier mv., der er gældende for de enkelte ordninger, puljer mv.

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud
De erhvervsrettede
ungdomsuddannelser
styrkes

Omfanget af
erhvervsrettede
uddannelsestilbud øges

Flere unge med
indvandrerbaggrund
fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse

Indsats for flere
praktikpladser

Styrkelse af
undervisnings- og
videnmiljøer inden for
de videregående
uddannelser

O

O

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

For at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse har
Regionsrådet iværksat 29 projekter, som alle understøtter denne
del af PA. Projekterne omhandler
f.eks. mentorordninger, fastholdelse, vejledning, udvikling af
uddannelsestilbud.
For at sikre det regionale uddannelsesudbud har Regionsrådet
iværksat 10 projekter – fjernundervisning, udvikling af linier fx
inden for sundhedsområdet
Med det formål af sikre at flere
unge med indvandrerbaggrund
har Regionsrådet iværksat 2
projekter – vejledning af unge –
og et springbræt for unge ”pædagogspirer”.
"Fastholdelseskaravanen" af INM
og UVM er et nyt initiativ rettet
mod unge med anden etnisk
baggrund end dansk, der har
svært ved at komme i gang med
og gennemføre en erhvervsuddannelse.
De kommende fire år vil
karavanen, som består af ni
konsulenter fra de to ministerier,
turnere rundt på danske
erhvervsskoler for at hjælpe
skolerne i gang med at arbejde
strategisk og målrettet med at
nedbringe frafaldet blandt etniske
minoritetsunge på
erhvervsuddannelserne.
I november 2008 blev projektet
lanceret og der er udpeget skoler,
som får tilbud om samarbejde i
foråret 2009.
RR har iværksat 1 projekt med
fokus på virksomhedskontakt for
at sikre flere praktikpladser i
regionen.
Animation Workshop ny uddannelse er etableret for at kunne
udbyde den nødvendige uddannelse inden for karakteranimation
og sikre et komplet forløb på
Animation Workshop- også i en
international sammenhæng.

Midler er tilvejebragt

29,7

Midler er tilvejebragt

16,3

Midler er tilvejebragt

6,6

Midler er tilvejebragt

4,9

Midler er tilvejebragt

1,6

Midler er tilvejebragt

2,7

I statslig finansiering
indgår for nogle
projekteres
vedkommende
skolernes eget bidrag
I statslig finansiering
indgår for nogle
projekteres
vedkommende
skolernes eget bidrag
Fremdriften i projektet
er nu stort set i
overenstemmelse med
handleplanen for
2009, som den
fremgår af
ansøgnignen.

Fastholdelseskaravanen er i
øjblikket ved at udarbejde
indsats- og handleplan for
arbejdet i 2009.
Arbejdet forventes bla. at
omfatte netværksmøder,
etablering af rollemodelkorps
og virksomhedsrollemodeller,
uddannelsesforløb i
gråzonedansk for undervisere
samt en manual for
forældresamarbejdet.

I statslig finansiering
indgår for nogle
projekteres vedkommende skolernes eget
bidrag

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

23,8

Midler er tilvejebragt

1,4

Midler er tilvejebragt

0,3

Midler er tilvejebragt

0,35

Midler er tilvejebragt

2,85

I statslig finansiering
indgår for nogle
projek-teres
vedkommende
skolernes eget bidrag

Samarbejde om den
regionale udmøntning
af nationale
uddannelsesindsatser

Efter- og
videreuddannelsestilbud
til personer, som
mangler grundlæggende
færdigheder, eller som
har behov for
opkvalificering

Samarbejde om
erhvervs-,
beskæftigelses- og
uddannelsespolitikken

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Flere og bedre studerende på
elektronikingeniøruddannelsen
Projektet består af to delprojekter,
som gennemføres samtidigt og
parallelt. De to delprojekter er
indbyrdes relaterede og
overlappende i forhold til det
overordnede mål, som er at
mindske frafaldet ved at ruste de
studerende bedre fagligt til at
gennemføre studiet bl.a. gennem
aftaler om tilknytning til private
virksomheder gennem hele
studieforløbet.
TeknologiobservatoriumProjektets
mål er at øge interessen for teknik
og naturvidenskab blandt unge i
ungdomsuddannelserne via
etablering af et teknologiobservatorium. Tanken bag er, at
den øgede interesse efterfølgende vil medvirke til en øget
tilgang til ingeniøruddannelserne.
Panelmøder:
Uddannelsespaneler –
dialogmøder med uddannelsesinstitutioner med det formål at
sikre løbende dialog om det regionale udbud af uddannelser –
også i forhold til den nationale
målsætning.
Årlige møder med VUC – i
forbindelse med sikring af udbud.
UVMs indsatsområde om regional
udbudsdækning af videregående
uddannelser har i 2008 medvirket
til udmøntningen af en selvstændig hovedmålsætning ”Uddannelse til flere” i samtlige udviklingskontrakter for professionshøjskolerne 2008.
Der afvikles 9 regionale projekter
inden for dette område
KompetenceMidt – koordinering
af udbud og efterspørgsel af
voksen- og efteruddannelse.

JOBmidt
Dialogforum for relevante aktører
på området.
Der er indgået samar-bejdsaftale
mellem de 6 vækstforumsekretariater, de 4 beskæftigelsesregioner, AMS og EBST om
udvikling af en fælles mo-del
(SAM-K og LINE) til overvågning
af det regiona-le arbejdsmarked
og erhvervslivet
O

Initiativet er igangsat og i fremdrift
De 12 parter har i løbet af 2008
testet modellen.
Beskæftigelsesregionen
samarbedejder ligeledes med
Regional Udvikling under Region
Midt om koordinering af vejledningsindsatsen. Desuden er
beskæftigelsesregionen repræsenteret i Vækstforums administrative styregruppe

Midler er tilvejebragt

1,1

Midler er tilvejebragt

1,7

Professionshøjskolerne

Initiativer ifht. sygefravær,
førtidspensionister og unge
uden ungdomsuddannelse
Det er aftalt at Center for
Regional- og Turismeforskning
(CRT) færdigudvikler modellen
og opdaterer den med nyeste
mikrodata fra Danmarks
Statistik
Der forventes indgået en
aftale om den fremadrettede
finan-siering af modellen (udvikling og opdatering med
nyeste data) mellem de
involverede parter.

Midler er tilvejebragt

3,3

Midler er tilvejebragt

3,0

Midler er tilvejebragt

50

Midler er tilvejebragt

14

Midler er tilvejebragt

48,7

I statslig finansiering
indgår for nogle
projek-teres
vedkommende
skolernes eget bidrag

Midler til udviklingsdel
er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

0,2

Midler er tilvejebragt

0,3

Tiltrækning og
fastholdelse af
udenlandske
studerende og
arbejdskraft

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

JobMidt
Formålet med projektet ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft” er at bidrage
til udvidelse af arbejdsstyrken i
Region Midtjylland. Målene er:at
lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraftog at understøtte og udvikle den offentlige
modtagelse og integration af den
udenlandske arbejdskraft i
lokalsamfundet.
JobMidt
Fastholdelse af udenlandske
studerende. Formålet med
projektet er at bidrage til udvidelsen af arbejdsstyrken i Region
Midtjylland. Målene er: at bidrage
til, at udenlandske studerende får
tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant
erhvervsarbejde under studierne
og at understøtte muligheden for,
at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens
virksomheder efter endt studium
Som led i aftalen om Jobplanen
fra februar 2008 er der nedsat en
tværministeriel Taskforce, der
har haft til opgave, at identificere
barrierer for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, og komme
med forslag til forenkling af
sagsgange og regler.
Deloitte Business Consulting A/S
(Deloitte) har udarbejdet en analyse over oplevede barrierer for
international rekruttering og et
katalog med konkrete løsningsforslag, der bl.a. omfatter ”Fastholdelse af udenlandske studerende” og ”Større udbud af undervisning til børn af udenlandske arbejdstagere”.
"Netværket for udenlandsk
arbejdskraft" (mentornetværket),
der skal gennemføre en række
fastholdelses- og integrationsaktiviteter for udenlandske
arbejdstagere og deres famlier,
er sat i udbud og de prækvalificerede virksomheder blev
udvalgt i november 2008.

Tiltrækning og
fastholdelse af
højtuddannet
arbejdskraft

T

Midler er tilvejebragt

41,9

Midler er tilvejebragt

6,8

Kommunerne er
aktør/partner i
projektet og bidrager
til finansieringen med
8.5 mill. kr. til projekt
udenlandsk
arbejdskraft. Der er
etableret 7
konsortier, der
dækker hele
regionen bestående
af kommuner og
erhvervsserviceenheder.
Udenlandske
studerende dækker
hele regionen,
aktører er AAU og
VIA
Yderlig støtter
Region Midtjylland
uddannelsesprojekter
på det områder for
14,7 mio. kr. med en
egenfinansiering på
45,6 mio. kr

Regeringen forventes i foråret
2009 at fremlægge en række
initiativer og forslag, der kan
nedbringe barrierer ved
rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft og skabe bedre
service til udenlandske
arbejdstagere og deres
familier.

ØEM forventer at indgå
kontrakt med den vindende
konsulent i marts 2009.
Netværket får bl.a. til opgave
at sikre dialog og videndeling
mellem relevante regionale
aktører, herunder vækstfora.

Midler er tilvejebragt

5

Netværket er et
initiativ i
Handlingsplanen for
offensiv global
markedsføring af
Danmark, april
2007.
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Midtjylland Initiativer

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder

Styrket kvalitets- og
kompetenceløft i
rådgivningsindsatsen

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

VÆKSTmidt Accelerator
Nyt virksomhedsudviklingsprogram med inddragelse af nye
finansieringsmuligheder.
Global Entrepreneurship Week
2008 er evalueret som
succesfuld.
Væksthuset er etableret som
knudepunkt for en styrket
rådgivningsindsats

Der er etableret en Early
Warning ordning i væksthuset
med adgang ti rådgivning for
kriseramte virksomheder
Kompetenceudvikling: I 2007 har
EBST i samarbejde med
væksthusene og eksterne
operatører afholdt en række
kompetenceudviklingsforløb
bestående af 5 moduler.
Kompetenceudvikling:
Interlectual Property Rights:
Patent og Varemærkestyrelsen
har bl.a. gennemført
- kompetenceudviklings-kurser af
væksthusenes IP vejledere i
december 2007, maj 2008 og
november 2008.
- en IP intropakke, hvor relevante
vækstiværksættere kan få
medfinansiering af en IP-relevant
undersøgelse (fx en
varemærkescanning, en
patentundersøgelse eller en
designundersøgelse) på 10.000
kr. mod før 4.000 kr.
- markedsføring af IP intropakken
til relevante organisationer som
fx Opfinderrådgivningen på
Teknologisk Institut.
Kompetenceudvikling: Danmarks
Eksportråd indgik i 2007 en
samar-bejdsaftale med
Væksthus Midtjylland mhp. at
styrke rådgivningen indenfor
eksport og internationalise-ring
for regionens nye og mindre
virksomheder. Som en del af
dette samarbejde har der

Vækstforum behandler sagen
på sit møde den 26. januar
2009.

Midler søges tilvejebragt

70,5

Midler søges tilvejebragt

39

De statslige midler
søges i Vækstfonden
og i EBST.

Ugen gentages i 2009

Der indgåes resultatkontrakt
for 2009 mellem staten og
væksthuset. Kontrakten
bygger videre på kontrakterne
for 2007 og 2008 med mål
indenfor produktudvikling,
vejledning, brugerevaluering,
samarbejde, aktiviteter og
effektmål.

Der indledes dialog
med KL og evt. andre
mht. at indgå en aftale
om væksthusenes
videreførsel efter
2010
Staten har nationalt
afsat 92,8 mio. i 2009 til
de fem væksthuses
grundbevilling

Midler er tilvejebragt

I 2009 er der planlagt
afholdelse af to
kompetenceudviklingskurser
for Væksthusenes IP
vejledere, bla. med fokus på
netværk mellem IP vejlederne
og videregivelse af opnåede
kompetencer til Væksthusenes
andre medarbejdere.

2,3 mio kr. i 2009. Dette
beløb gælder for hele
ordningen.
Midler er tilvejebragt

Møder med lokale
erhvervsråd, DI, DE, TI og
andre relevante parter
fortsætter i 2009.
Markedsføringsplan af IP
intropakken planlagt, både på
nationalt og lokalt plan
(annoncer i aviser, direct
mails, casebeskrivelser etc.)

Midler er tilvejebragt

2,1

Midler er tilvejebragt

0,5
Udgifterne ifm. den
indstationerede
medarbejder løber over

endvidere siden 1. august 2008
været indsta-tioneret en
medarbejder fra Danmarks
Eksportråd i væksthuset.
Medarbejde-ren koordinerer,
deltager i lokale arrangementer
og aktiviteter, rådgiver om alle
DE's ydelser samt videreformidler til relevante personer/enheder i DE's glo-bale
netværk.
Kompetenceudvikling:

Styrket adgang til
kapital

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejde om
iværksætteri og
ideudvikling i
uddannelserne

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Specialiserede
rådgivningstilbud

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Kompetenceudvikling:
Vækstfonden gennemfører
rådgivningsforløb i væksthusene.
Kompetenceudvikling: Der blev i
2007 indgået aftaler med Dansk
Design Center om
ambassadørordninger i
væksthusene.
Designambassadørernes opgave
er i samarbejde med DDC at
udbrede og formidle budskabet
om designs
konkurrencemæssige og
økonomiske gevinster. Endvidere
skal designambassadørerne
formidle relevante kunder til
DDC, hvor virksomhederne kan
få adgang til specialiseret
vejledning om, hvordan de kan
styrke deres forretning gennem
en bevidst satsning på design.
Kapitalformidling – mulighed for
anvendelse af f.eks. Business
Angels.
Initiativet Kapitalformidling har til
formål at fremme tilførsel af
risikovillig kapital til regionens
vækstiværksættere og
vækstvirksomheder.
Proof of Business: Vækst-fonden
har udliciteret ar-bejdet vedr.
proof of busi-ness/adgang til
tidlig forret-ningsudvikling via
vækst-husene til Connect.
Samarbejdsaftale mellem
Vækstfonden og væksthuset, der
giver virksomhederne adgang til
rådgivning om finansiering i
væksthuset.
JEREMIE-initiativ med regioner der er truffet beslutning om ikke
at gennemføre JEREMIE-initiativ
i Danmark
Studentervæksthus Aarhus mulighed for studerende for at
afprøve forskellige nivauer af
forretningsplaner/ideer
(Hermed er de ønskede
studentervæksthuse etableret)
Der er afsat midler på finanslov
09 til det statslige indskud i en
iværksætter-fond i Vestdanmark i
2009 og 2010.

en tre-årig periode fra
1. august 2008 til 1.
august 2011.

Der gennemføres
uddannelsesseminar mellem
Forskning- og
InnovationsstyrelsenI og
væksthusmedarbejdere i
2009

Ikke behov for finansiering

DDC og væksthusene
fortsætter samarbejdet, og
designambassadører kan
fortsat henvise virksomheder
til vejledningsforløb i DDC.

Midler er tilvejebragt

5,3

Midler er tilvejebragt

41,4

Midler er tilvejebragt

41,4
Proof of business er en
generel ordning under
Vækstfonden i lighed
med KIG-lån og
Vækstkaution.

Vækstforum behandler sagen
på sit møde den 26. januar
2009.

Midler søges tilvejebragt

6,1

På Finansloven er der
afsat 46,5 mio. kr. i
2009 og 30,8 mio. kr. i
2010.
Vækstforløb: Det er et mål i
væksthusenes resultatkontrakt
for 2009, at væksthusene
udvikler og implemente-rer
mindst 3 ens nye tilbud til
iværksættere og virksomheder

Midler er tilvejebragt

I globaliserings-puljen
er der afsat i alt 60 mio.
kr. i 2009 til en styrket
rådgivningsindsats i

Sammenhængende
rådgivningssystem: I 2008
nedsatte regeringen en
tværministeriel arbejdsgrupope
om et mere sammenhængende
rådgivningssystem

Klima: OEM og førende virksomheder indgik i 2008 aftaler om
Partnerskab om udvik-lingen af
nye og mindre
cleantechvirksomheder

med vækstambitioner
Det forventes, at
arbejdsgruppen i 2009
fremlægger forslag, der kan
skabe en mere
sammenhængende struktur i
rådgivningssystemet og sikre
øget koordinering mellem
eksisterende og nye initiativer.
Væksthusene udvikler og
afprøver i 2009 en clean-tec
accelerator, der skal
understøtte udviklingen af nye
og mindre virk-somheder
inden for cleantec og facilitere
indgåelsen af partnerskabersaftaler med
etablerede virksomheder

væksthusene herunder
til udviklingen af nye
tilbud

Midler er tilvejebragt

Klima: I september 2008 blev der
indgået aftale mellem
væksthusene og miljøstyrelsen
om en ambassadørordning der
giver adgang til rådgivning om
miljøeffektiv teknologi.

Uddannelse i
iværksætteri

Klynger (KLYNGEmidt)

T

T

Staten arbejder fortsat på en
ny strategi og struktur for
uddannelse i iværksætteri,
innovation og
entrepreneurskab, der kan
skabe en langsigtet og
intrereret indsat på
området. Vækstforum
inviteres til at deltage i
implementering og
udmøntning af aftalen.

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Klyngeinitiativet Klyngeprogrammet har til formål
at styrke virksomhedernes
innovation og internationalisering
gennem forretningsbaseret
netværkssamarbejde og en
større satsning på vækstklynger.
Netværksinitiativet
Det er målet med
netværkinitiativet, at
virksomhederne får øget
motivation for at deltage i
forretningsbaserede netværk,
men også udvikler deres
vækstpotentiale i virksomheder
målt på indtjening, innovation og
eksport.
Regeringen har i
baggrundsmaterialet til
Regionalpolitisk redegørelse
2008 tilvejebragt et fælles
vidensgrundlag for
klyngearbejdet.
Vækstforumsekretariaterne er
orienteret om arbejdet med
udviklingen af klyngeprincipper
på møde i Silkeborg 13. januar
2009.

Midler søges tilvejebragt

23

Midler er tilvejebragt

45

8,7

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))
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Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))
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Midtjylland Initiativer

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 3. Innovation

Styrket samarbejde om
innovation

Brugerdreven
innovation

Vækstforum som
samarbejdspart

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Megasatsningen - Erhvervsundhed
Etablering af 2
udviklingsplatforme (2008)
Vækstforums megasatsning
indeholder etableringen af
vidensamarbejder, der skal
fungere som drivkraft i
udviklingen af nye
innovationsmiljøer i forbindelse
med regionens sygehuse og
sundhedscentre – eksempelvis
Århus Universitetshospital i
Skejby, der står overfor en stor
udbygning. Miljøer indeholder et
intenst og udviklingsorienteret
samarbejde mellem national og
international forskning,
uddannelse, erhverv og det
offentlige sundhedsvæsen. Målet
er at skabe resultater, der er
synlige både for erhvervslivet og
for sundhedsvæsenet.
Projekt Horsens Sygehus
Der er i 2007 givet tilsagn til et
projekt med fokus på udvikling af
bedre hjælpemidler til
handicappede.
Der er i 2008 givet tilsagn til
projektet ”Sundhedsområdet som
accelerator for erhvervsudvikling”
under programmet for
brugerdreven innovation

Der er afholdt rundbordssamtale
ml RTI og formandskaberne for
vækstfora og regionsrådene
ultimo 2008.
Møde mellem
vækstforumsekretariatet og FI
om mulige samarbejdsområder
er afholdt halvårligt.
RTI og vækstfora har
samarbejdet om at skabe samlet
overblik over det statslige og
regionale innovations-system
Energi og miljø

Strategisk forskning

O

Der arbejdes ikke videre med initiativet
Erhverv-sundhed

BDI – energibesparende
teknologi
Vækstforum kan i 2009
indstille 1-2 projekter under
program for brugerdreven
innovation
Næste rundbordssamtale ml
RTI og vækstfora afholdes
ultimo 2009.
Møde mellem
vækstforumsekretariatet og FI
om mulige
samarbejdsområder afholdes
halvårligt.

Midler er tilvejebragt

70

Midler er tilvejebragt

3
5

Midler er tilvejebragt

6

Midler er tilvejebragt

3

Midler er tilvejebragt

3

Midler søges tilvejebragt

2,6

Midler søges tilvejebragt

2,6

BDI: Statslige midler
søgt under program
for brugerdreven
innovation.

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering
Vækstforum vil kunne byde ind
på relevante statslige
initiativer.
Vækstforum vil kunne byde ind
på relevante statslige
initiativer.

Initiativet vil evt. blive
genoptaget på et
senere tidspunkt.

Fødevarer

Fødevarer

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Der bliver udbudt 1 mia. kr. i
2009 til strategisk forskning inden
for en række områder, heriblandt,
sundhed, energi, miljø og
fødevarer, som
forskningsinstitutioner og
virksomheder over hele landet
kan søge.
Vækstforum har godkendt
Implementering af
strategi og handlingsplan for
handlingsplan.
megasatsningen Fødevarer
Vækstforum har etableret en
pulje til OPI som bl.a. skal
generere projekter til den
statslige pulje for
arbejdskraftbesparende teknologi
Der er blevet afholdt et
indledende møde med deltagelse
fra OPS-rejseholdet, Erhvervs og
Byggestyrelsen samt
sekretariaterne fra de regionale
vækstfora. Næste skridt i
opfølgningen af de regionale
partnerskabsaftaler er at
konkretisere, hvordan OPSrejseholdet kan lave relevante
formidlingsinitiativer for de
regionale vækstfora.

Arbejdskraftbesparende
teknologier

T

Vækstforum vil kunne byde ind
på relevante statslige
initiativer.

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforum vil i 2009 tage
stilling til de projekter, som
søger midler fra OPI-puljen

Midler søges tilvejebragt

116

Midler er tilvejebragt

5,8

Der er planer om en
tværregional KASKansøgning i relation til
fødevaresatsningen.

Regeringen er ved at
udarbejde en strategi for
fremme af partnerskaber og
nye organisations- og
samarbejdsformer mellem den
private og den offentlige
sektor. I den forbindelse bliver
Danmarks Vækstråd inddraget
med henblik på, at Vækstrådet
diskuterer og kommer med
indspil til arbejdet. Værkstrådet
har drøftet og kommet med
forslag til udvælgelsen af
opgaveområder til videre
analyse. Vækstrådet vil få
forelagt analyseresultaterne
med henblik på en diskussion
heraf. Ligeledes vil Vækstrådet
blive inddraget i forhold til den
endelige strategi. EBST's
OPS-rejsehold vil i lyset af
strategiens analyser og
anbefalinger samarbejde med
vækstfora om udbredelsen af
kendskabet til mulighederne
for offentlig-privat samarbejde.

Formålet er at fremme
arbejdskraftsbesparende
teknologi og nye arbejds- og
organisationsformer.

Danmarks Vækstråd har
besluttet, at sekretariat skal
udarbejde yderligere analyser
for at synliggøre det
erhvervsmæssige potentiale
Der er etableret en pulje til
inden for velfærdstekno-logi og
fremme af de erhvervs-mæssige -løsninger. Analy-serne kan
potentialer i
danne bag-grund for
arbejdskraftsbesparende
udarbejdelsen af konkrete
tekbnologi. Puljen skal fremme
initiativer, som de regionale
udnyttelsen af de
vækst-fora inddrages i
erhvervsmæsige potentialer i
gennem Danmarks Vækstråd.
investeringerne ved at samle
Der er i den forbindelse
stærke konsortier med deltagelse iværksat en kortlægning af de
af både private parter,
regionale vækstforas arbejde
videninstitutioner og offentlige
med
aktører om udviklingn og
velfærdsteknologier.
modning af konkrete
projektforslag til ABT-fonden.

Der er afsat 3 mia. kr.
i 2009-2015 (ABTfonden)
Midler er tilvejebragt

Dialog med
vækstforasekretariatet om
arbejdskraftbesparende
teknologier og nye arbejds- og
organisationsformer.
Virksomhedsrettet
innovationspolitik

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforum har vedtaget en
innovationsstrategi.
Aftale om strategisk samarbejde

Vækstforum vil udarbejde og
vedtage handlingsplan for sin
innovationsstrategi
Der arbejdes videre med

Midler søges tilvejebragt

80
Midler søges tilvejebragt

Ca. 3 mio. kr. i 2009
til at fremme de erhvervsmæssige
potentialer i
velfærdsteknologierog løsninger via
konsortier med
nationalt sigte

mellem RTI og Vækstforum

udvalgte strategiske
samarbejdsområder.
Mulighederne for at
gennemføre fælles udbud på
prioriterede områder
undersøges.

Formålet med strategien er at
sikre, at virksomhederne har
gode rammevilkår for deres
innovationsaktiviteter, således at
danske virksomheder – herunder
også de små og mellemstore
virksomheder – bliver blandt de
mest innovative i verden. I den
sammenhæng skal der sikres en
bedre koordinering af den
virksomhedsrettede
innovationspolitik med henblik på
at sikre sammenhæng mellem
erhvervslivets fremadrettede
behov og det eksisterende
innovationssystem.

Brugerdreven
innovation

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Den virksomhedsrettede
innovationsstrategi har været
drøftet med de regionale
vækstfora på møde i Danmarks
Vækstråd den 2. december
2008
Vækstforum har etableret en
Vækstforum vil i 2009 tage
pulje til OPI som bl.a. skal
stilling til de projekter, som
generere projekter til den
søger midler fra OPI-puljen
statslige pulje for
arbejdskraftbesparende teknologi
Erhvervs og Byggestyrelsen har i
2008 gennemført en analyse af
offentlig-privat
innovationssamarbejde (OPI),
herunder best practices og
barrierer. Styrelsen har været i
dialog med vækstfora om
analysens resultater, og har
afholdt følgegruppe møde med
bl.a. repræsentanter for
Vækstfora den 6. december
2008.

Midler er tilvejebragt

5

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Høring

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Samarbejde

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Midtjylland Initiativer

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 4. Videnspredning

Styrket videnspredning
mellem universiteter og
erhvervsliv

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regionale
innovationsagenter

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Ledelsesudvikling

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforum har igangsat
initiativet Markedsplads for
højtuddannede, ser sigter mod
samspil mellem universiteter og
erhvervsliv via
studenterkontakter og ansættelse
af højtuddannede medarbejder.
Projektets regionale
kontaktmæglere informerer som
led i denne indsats om regionale
videnpiloter og ErhvervsPhDinitiativet.
Vækstforum har igangsat
initiativet som innovativ drivkraft
Innovation og udvikling i
regionens virksomheder skal
styrkes via anvendelse af it i
udvikling af nye produkter,
processer, services og
koncepter.
VTU har igangsat to nye
virkemidler – forskningskupon og
videnkupon – der skal styrke
videnspredningen mellem
universiteter og SMV’er.
I 2008 har innovationsagenterne
haft 211 virksomhedskontakter i
Midtjylland.
Vækstforum har igangsat
initiativet ledelsesudvikling

Styrket videnspredning
mellem universiteter og
erhvervsliv

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

22

Midler er tilvejebragt

86,5

Midler er tilvejebragt

0,8

Styrket markedsføring af de to
nye virkemidler overfor
videninstitutioner og SMV’er.

Der arbejdes videre med
projektet

Initiativ om vidensamarbejde
Videnskabsministeriets nationale
innovationsnetværk spiller også
en væsentlig rolle for samspil
mellem universiteter og
erhvervsliv på regionalt niveau.
Fire af de nye nationale
innovationsnetværk udspringer af
miljøer i Region Midtjylland. Det
drejer sig om
innovationsmiljøerne inden for
fødevarer; livsstil, bolig og
beklædning; informations- og
kommunikationsteknologi; samt
animation.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
Midler er tilvejebragt

2

Midler søges tilvejebragt

99

10,5

Vidensamarbejde: Midler
søges tilvejebragt via
regionale
udviklingsmidler og
andre regionale
finansieringskilder.

Midler er tilvejebragt

56

De nationale
innovationsnetværk
forventes at spille en
betydelig rolle for flere
Vækstforum-initiativer.
Der er indgået aftaler
med innovationsnetværk
på nogle områder, mens
andre endnu ikke ligger
fast. Derfor kan de
samlede regionale midler
ikke opgøres p.t.

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Midtjylland Initiativer

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 5. Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme
Vestdansk Investeringsfremme
er etableret.

Tiltrækning af
udenlandske
virksomheder

Styrkelse af Danmark
som turistmål og
konferencevært

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regionale oplevelsesprojekter.
Puljen er afsluttet primo 2009
hvor der fra VF er bevilget midler
til 3 projekter.
Internationale oplevelsesfyrtårne
Et internationalt oplevelsesfyrtårn
skal omsætte regionens viden,
kreativitet og udviklingsdynamik
inden for oplevelsesøkonomi og
regionens styrkepositioner til nye
kommercielle
forretningsområder.
Vækstforum har på sit møde den
26. januar 2009 indstillet
yderligere 23,7 mio. kr. til
bevilling
VDK stiller hovedtal om
turismens udvikling i regionen til
rådighed i form af årlige TØBBE
og TSA-analyser, mhp. at stille et
vidensgrundlag til rådighed for
regionernes
turismeudvikling.
Der samarbejdes på det
regionale plan om
udviklingsaktiviteter inden for det
nationale helårsturismeprojekt,
hvis formål er at fremme
turismen uden for den
traditionelle sæson
Der er gennemført
kampagneaktiviteter om regionen
som helårsturismedestination,
med det formål at gøre

Opfølgning på
resultatkontrakter m.m. puljen er afsluttet

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler er tilvejebragt

37,9

Midler er tilvejebragt

32,7

Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme
har været en stor
succes, og en større
andel af de
udenlandske
investeringer lander nu
i Vestdanmark end
tidligere. Tallene viser,
at i 2005 fordelte de
investeringer, som
Invest in Denmark
tiltrak til Danmark sig
således, at 80 pct.
landede i hovedstaden
og 20 pct. i de andre
regioner. Med
samarbejdet mellem
de vestdanske
regioner og Invest in
Denmark er dette
billede nu vendt, og i
2006, 2007 og 2008
har fordelingen været
ca. 50 pct.
Der er på Væksforums
møde den 16. januar
2009 indstillet 3
regionale
oplevelsesprojekter til
en samlet støtte på
1,95 mio. kr. På
samme møde er der
bevilget tilskud og
reservation på 23,75
mio. kr. til at de 6
oplevelsesfyrtårne
fortsat kan udvikles

Der arbejdes videre på
udvikling af de 6 projekter,
som har søgt om yderligere
tilskud pr. 1. november 2008.

Aktiviteterne fortsættes

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

2

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

1,4

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

3,8

Aktiviteterne fortsættes

Aktiviteterne fortsættes

Hovedtal: Den statslige
medfinansiering er 2
mio. kr. årligt.
Samarbejdet er
udmøntet gennem det
regionale
turismeudviklingsselsk
ab.
Det nationale
helårsturismeprojekt :
Den statslige
finansiering er i vist i
2008. Den regionale
medfinansiering er
kanaliseret gennem
forskellige indsatser og

destinationen synlig for
internationale turister

Fonden Midtjysk Turisme
Vækstforum har på sit møde den
26. januar 2009 indstillet
yderligere 2,6 mio. kr. til bevilling

Turisme

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Pulje til klimatopmøde aktiviteter.
Der er bevilget tilskud til 8
projekter
VisitDenmarks bestyrelse vedtog
d. 22. december 2008 en fælles
strategi på vegne af hele dansk
turis-me. Formålet med strategien er at samle dansk turis-me om
en fælles retning og vision, fælles
målsætninger og indsatsområder
mhp. at skabe fremidig vækst.
Strategien har været drøftet af et
bredt udsnit af turis-mens
aktører, herunder i regionerne og
de regionale vækstfora, der
ligeledes har haft mulighed for at
afgive skriftlige hørings-svar. Der
har undervejs i processen været
afholdt et offentligt
høringsdebatmø-de i regionen og
et møde mellem VisitDenmark og
det regionale vækstforumformandskab vedr. strate-gien.
Fonden Midtjysk Turisme
gennemfører et projekt om
erhvervsturisme blandt andet
finansieret via puljen til regionale
oplevelsesprojekter

er prioriteret hos det
regionale
udviklingsselskab.

Projektbevilling på de 2,6 mio.
kr. skal benyttes til
destinationsudvikling,
afsætning, turismeinformation
og oplevelsesrum
Aktiv deltagelse i Klima-DM

Oplevelsesøkonomi

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

12,6

Midler er tilvejebragt

4,1

Realisering af strategien
pågår.

Alle aktører i dansk turisme
forventes fortsat at tage
ejerskab ved at arbejde efter
strategien
Region Midtjylland forventer
sammen med Midtjysk
Turisme at deltage i
udmøntningen af den fælles
strategi blandt i udviklingen af
erhvervspartnerskaber

I projektet arbejdes der med
tiltrækning af udenlandske
konferencer og udenlandske
besøgende – i begge tilfældet
målrettet energi - og
miljøsektoren. Der opbygges
besøgsprogrammer som kan
indgå i forbindelse med
Klimatopmødet

MMEx (Midtjysk
Oplevelsesproduktion)
Vækstforum har indstillet, at
projektet bevilges midler til at
fremme og videreføre sit projekt
til f.eks. en af de fire
oplevelseszoner
Vækstforum vil udvikle
internationale oplevelsesfyrtårne
og en række af de regionale
oplevelsesprojekter for at
medvirke til udvikling af
oplevelsesøkonomien.
Der er blevet udnævnt en
oplevelseszone, modezonen,
som skal samle hele
modebranchen i Danmark.
Der er nedsat en bestyrelse for
det nye center for kultur- og
oplevelsesøkonomi og det
forventes at centret er i drift i
løbet af foråret 2009.

Kampagneaktiviteter:
De statslige midler er
den årlige
medfinansiering.
Projektmidler til
Midtjysk Turisme i
2009 skal anvendes på
5 områder nærmere
defineret i en
resultatkontrakt

Ansøngingsfristen for de tre
sidste oplevelseszoner er den
25. februar 2009.

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

0,25

Midler søges tilvejebragt

67,3

Midler søges tilvejebragt

1,2

Både center og zoner
er nationale initiativer.
Der er orienteret om
initiativerne på et
ERFA møde med
deltagelse af alle de
regionale vækstfora
den 13. januar 2009.

Tema 6. Energi og miljø

Samarbejde om fremme
af vedvarende energi

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Forsøgs- og
demonstrationsprojekte
r

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Byer med fokus på høj
energieffektivitet og
vedvarende energi

O

Initiativet er iværksat

Forskerpark indenfor
vedvarende energi

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejde om fremme
af miljø- og
energiteknologi

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Akkrediteringsinstitut

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

COP15

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Testcenter for
vindmølleindustrien - der
arbejdes fortsat med initiativet.
Vækstforum har iværksat en
række pilotprojekter og
initiativer inden for områder
som biomasse, brin og
brændselsceller, kraftvarme
m.m.
Energiregnskaber- der er
udarbejdet energiregnskaber
for 13 af regionens kommuner
og med udgangspunkt i disse,
fortsættes og udvikles
samarbejdet med kommuner og
andre relevante aktører.
Vækstforum har iværksat en
række pilotprojekter og
initiativer inden for områder
som biomasse, brin og
brændselsceller, kraftvarme
m.m.
Med udgangspunkt i bla.
energiregnskaberne udarbejdet
i et samarbejde mellem RM og
Kommunerne er Skive blevet
VE-by. Andre kommuner er i
gang med at udarbejde
strategier med udgangspunkt i
energiregnskaberne.
Navitas
Projektet skal overordnet set
være med til at forbedre
ramme- og
udviklingsbetingelserne for den
midtjyske/danske
kompetenceklynge inden for
energi – herunder med det
klare sigte at skabe yderligere
vækst og nye jobs inden for
denne kompetenceklynge. Det
er målet, at Navitas Park formår
at blive en national platform og
dynamo for udvikling og
anvendelse af energiteknologi.
TEKmidt
Vækstforum har iværksat
program som udbydes via
Væksthus Midt
Regeringen har i 2008
iværksat program for udvikling
og demonstration af
energiteknologier (EUDP)
Arbejde for etablering af testog certificering på
biomasseområdet er i færd med
at blive igangsat.
Pulje til klimatopmøde
aktiviteter

Innovattive netværk for
vindmølleindustrien

Milder er tilvejebragt

3,3

Midler er tilvejebragt

0,5

Midler er tilvejebragt

34,4

Midler er tilvejebragt

4,2

Midler er tilvejebragt

0,7

Midler er tilvejebragt

15

Midler er tilvejebragt

13,8

EUDP deltager efter behov i
dialog med vækstfora om
mulige initiativer.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

3,9

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Midtjylland Initiativer

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Energi

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Samarbejde om fremme
af intelligent og effektiv
energiudnyttelse

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

EnergyMap.dk - lanceres 1.
marts 2009 og der er allerede
åbnet for virksomheder,
regioner, kommuner,
organisationer m.m. som
ønsker at oprette en profil.
EnergyTours.dk er oppe at
køre, de første besøgsture er
ved at blive arrangeret. Der
arbejdes på at etablere
samarbejde med forskellige
turoperatører. Udvælgelse af
internationale clean tech og
energiselskaber som skal
inviteres til DK er i proces.
Markedsføring af
EnergyTours.dk sker i
samarbejde med
EnergyMap.dk.
Klima-DM blev skudt i gang 1.
januar på Arlas mælkekartoner
og TV2s nationale og regionale
vejrudsigter og blev officielt
lanceret 13. januar v.
happening på Kbh.
Hovedbanegård.
Erhvervskalenderen blev
lanceret i oktober 2008 og er
tilgængelig på Klimakonsortiets
hjemmeside
www.klimakonsortiet.dk. Alle
med erhvervs- eller
forskningsaktiviteter kan
henvende sig til Klimakonsortiet
og få deres arrargement på
kalenderen.
Regeringen udpegede i 2008 3
energibyer og viderefører
initiativet.
Staten har i januar 2009
etableret et videncenter, der
kan levere rådgivning til
byggebranchen og andre
aktører om konkrete og
praktiske muligheder for at
reducere energiforbruget i
bygninger.
Forslag til lov om, at 5,75%
biobrændstoffer i benzinen er
sendt i høring ultimo januar
2009.
Regeringen har i janauar 2009
indgået aftale med regionerne
om gennemførelse af
energibesparende
foranstaltninger i regionernes
bygninger i samme omfang,
som gælder for staten og
kommunerne (initiativer med
tilbagebetalingstid under 5 år).
Regeringen har i forlængelse af
partnerskabsaftalen mellem
Økonomi- og
Erhvervsministeriet og
Vækstfora for Region
Midtjylland i februar 2009
nedsat en tværministeriel
arbejdsgruppe under
Miljøministeriets formandskab,
der skal vurdere
vindmølleindustriens behov for
og ønsker til arealer for såvel
testmøller (prototyper) som
serie-0-møller op til 250 m.,
herunder områder i Region
Midtjylland. Arbejdsgruppen
skal rapportere til regeringen i
maj

Udstilling i Bella Center under
afviklingen af selve
konferencen om
klimaløsninger på
klimaudfordringerne.

Midler er tilvejebragt

Internationale klimajournalistbesøg op til og under
COP15.

Midler er tilvejebragt

Der er frist for indsendelse af
bidrag til konkurrencen d. 1.
maj. De regionale vindere
kåres 15. maj. Løber indtil 19.
juni, hvor de nationale vindere
præmieres.

0,8

EnergyMap: Der er
bevilget 6,25 mio. fra
Fonden til
Markedsføringsfonden
(samlet budget 12,5
mio.)

Energy Tours: Fonden
til Markedsføring af
Danmark søges om
1,85 mio. (samlet
budget 3,7 mio.)

Midler er tilvejebragt
KlimaDM: Statsligt
bidrag finansieret af
Klimakonsortiet.

Midler er tilvejebragt

Anvendelse af pil til
energiproduktion og
miljøbeskyttelse af
miljøfølsomme arealer
Anvendelse af biomasse fra
engarealer til biogasproduktion
og økologis gødning
Pilotprojekter

Vækstforum behandler sagen
på sit møde den 26. januar
2009
Vækstforum behandler sagen
på sit møde den 26. januar
2009

Midler søges tilvejebragt

3,2

Midler søges tilvejebragt
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Midler er tilvejebragt
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videre med initiativet?
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Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 7. Landdistrikterne og yderområderne
Regioner er repræsenteret i de
lokale aktionsgruppers
bestyrelser. Der er i 2008
etableret 56 lokale
aktionsgrupper på landsplan
(heraf 5 fiskeriaktionsgrupper),
hvis bestyrelser prioriterer og
indstiller projekter til FVM, der
ligger inden for gruppernes
lokale udviklingsstrategi.

Landdistriktsprogram
2007-2013:
koordination med lokale
aktionsgrupper

Landsbyernes rolle

Vækstfora høres særskilt i
forbindelse med udarbejdelse
af samt evt. ændring af
aktionsgruppernes
udviklingsstrategier.
O

O

Kører løbende siden
sommer/efterår 2008.

LAG: 95 mio. kr. i alt
(inklusiv EU-midler).

Fra foråret 2009 gives de
lokale aktionsgrupper
mulighed for at etablere
tværregionale/nationale
samarbejdsprojekter i
fællesskab med andre aktører.
På dette område vil der være
mulighed for at samarbejde
med Vækstfora.

Midler er tilvejebragt

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regioner høres særskilt ved
aktionsgruppers indstilling til
FVM om tilsagn til
erhvervsrettede projekter med
et budget over 1 mio. kr.
Regioner er repræsenteret i
FVM's Landdistrikts- og
Fiskeriudviklingsudvalg.
Der afholdes halvårligt møde i
Regionsforum (møde mellem
FVM, Danske Regioner og de
enkelte regioner).
Der afholdes i foråret 2009
regionale møder mellem FVM,
de enkelte regioner og lokale
aktionsgrupper i regionen.
Koordination med lokale
aktionsgrupper (LAG’er) og
kommunerne
Vækstforum for Region
Mditjylland, Danske Regioner
og kommunerne har anmodet
de berørte ministerier om
samarbejde om styrkelse af
indsatsen for at løse den store
opgave med de forfaldne hus i
landsbyerne og på landet, som
er af stor betydning for
bosætning og erhvervsudvikling
på landet.

Møder afholdes regelmæssigt
siden sommer 2008, og
minimum to gange årligt.
Afholdes halvårligt siden
efteråret 2007.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
Der holdes løbende møder
med formænd og
koordinatorer for LAG’erne og
kommunerne om
landdistriktsudvikling

Vækstforum har indstillet tilskud Der forventes igangsat nye
til 2 modelprojekter for
projekter, der har til formål at
landsbyfornyelse
udvikle fremtidens landsby
Vækstforum har indstillet tilskud
til 2 modelprojekter for
profilering af landdistrikter samt
indstillet udpegning af årets
landsbypris
Vækstforum ønsker etablering
af en landsbyfornyelsesfond og

Midler er tilvejebragt

1,6

Midler er tilvejebragt

1,2

forbedring af kommunernes
mulighed for sanering og
fornyelse på landet
Regeringen har i 2007
gennemført en undersøgelse af
omfanget og karakteren af
boliger af særlig lav kvalitet, de
kommunale erfaringer med
problemstillingen, samt behovet
for nye tiltag og forslag til
handlemuligheder. Bl.a. på
baggrund af undersøgelsens
resultater er der i 2008
gennemført ændring af lov om
byfornyelse og udvikling af
byer, som har til formål at
forbedre kommunernes
muligheder for at gribe ind
overfor de allerdårligste boliger
- herunder dårlige boliger i
landets yderområder - i form af
justeringer og indførelse af nye
byfornyelsesinstru-menter. Bla.
er de statslige midler til
områdefornyelse i mindre byer
blevet forøget til 25 pct.
svarende til 12,5 mio. kr.
Der er iværksat et projekt om
”Metodeudvikling registerbaseret kortlægning af
de dårligste boliger”. Formålet
er at udarbejde og beskrive
metoder til en kvantitativ
kortlægning af dårlige boliger i
kommunen. Projektet skal
beskrive og give en vurdering af
forskellige typer og registre og
data, som kommunen kan
bruge til kortlægning af dårlige
boliger i kommunen til brug for
en strategi.

VFM udsender snarest en
tværministeriel vejledning
”Udvikling af landsbyer”, som
skal hjælpe kommunerne med
at skabe en positiv udvikling i
landsbyerne. Vejledningen
omtaler de forskellige
muligheder, krav og
støttemuligheder, der findes
inden for gældende lovgivning.
Vejledningen giver et overblik
over, hvilke tiltag kommunerne
kan sætte i værk for at skabe
den udvikling, de ønsker.
Endvidere er vejledningen
udformet som et
inspirationskatalog, hvor
kommunale planlæggere kan
se eksempler på, hvad andre
kommuner har gjort for at
vende udviklingen og få idéer
til at håndtere udfordringerne i
deres egen kommune.

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforum har i sin
handlingsplan 2009 inddraget
temaet, som videreføres i
oplæg til den kommende
erhvervsudviklingsstrategi for
2010-2013.
CSR er introduceret for
Væksthusene, som formidler
CSRværktøjet til de
virksomheder, de vejleder.

E&S vil stå for
opkvalificeringen af
Væksthusmedarbejderne
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