Bilag 4a
Ansøgning vedrørende Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
Ansøger
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
Partnere og øvrige deltagere
Region Midtjylland, Region Sydjylland, Region Nordjylland
Projektbeskrivelse
Historisk baggrund
I regi af det jysk-fynske erhvervssamarbejde blev det tidligere besluttet at opbygge et vestdansk
sidestykke til Copenhagen Capacity. Derfor indgik Udenrigsministeriet (ved Invest in Denmark),
Fyns Amt, Sønderjyllands Amt, Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Århus Amt, Viborg Amt og
Nordjyllands Amt en samarbejdsaftale i december 2005 for at sikre en stærk og
sammenhængende international profilering af de jysk-fynske spidskompetencer. Samarbejdet
fokuserer på informations- og kommunikationsteknologi, Life Sciences, vedvarende energi samt
andre områder, hvor Vestdanmark har særlige styrkepositioner. Dette samarbejde er en direkte
udmøntning af de partnerskabsaftaler, som regeringen og regionernes Vækstfora indgik i juni
2007, og som gælder perioden 2007-2009.
Arbejdsopgaver
Samarbejdet mellem Invest in Denmark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regioner, Region
Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland om tiltrækning af flere internationale
investeringer til Vestdanmark blev i december 2007 forankret i Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme. Under Foreningen er ansat syv regionale projektledere, som er placeret i
vestdanske udviklingsmiljøer. Indsatsen for at tiltrække videntunge udenlandske investeringer er
på baggrund af Invest in Denmarks strategi fokuseret på fire hovedområder:
- Informations- og kommunikationsteknologi
- Mediko- og bioteknologi
- Vedvarende energi
- Det maritime Danmark
Hver projektleder i regionerne har ansvarsområder inden for de enkelte hovedområder og har bl.a.
til opgave at kortlægge de regionale kompetenceklynger, håndtere konkrete investerings-projekter
ift. rådgivning og fact finding-besøg for potentielle udenlandske investorer samt at yde rådgivning
og bistand til udenlandske investorer, som allerede er lokaliseret i lokalområdet.
En central funktion for projektlederne er således at opretholde en helt aktuel og nuanceret viden
om spidskompetencer, netværk og prioriteter i de enkelte regioner mhp. at præsentere så præcise
og dækkende salgsargumenter som muligt over for potentielle og eksisterende udenlandske
investorer. Projektlederne indgår som integrerede medarbejdere i Invest in Denmark og deres
arbejde foregår således i tæt tilknytning til Invest in Denmarks organisation i udlandet.
Effekter
Hvor man i 2006 observerede et investeringsmønster, hvor 80 % af de udenlandske investeringer,
som Invest in Denmark tiltrak, landede i hovedstadsregionen og kun 20 % i de andre danske
regioner, har fordelingen siden udlignet sig, og næsten 50 % af de tiltrukne udenlandske
investeringer lander nu i vestdanske regioner. Denne tendens ser ud til at fortsætte, jf. seneste
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evalueringsrapport omkring samarbejdet mellem Invest In Denmark og Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme (vedlagt som bilag).
Det vurdereres, at medlemskabet af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme bidrager til at
skabe vækst i regionerne. Specielt har det vist sig, at indsatsen for at øge de internationale
investeringer i medlemsregionerne har været succesfuld. I løbet af 2008 var foreningens
medarbejdere med til at skabe 588 arbejdspladser i Vestdanmark. Samtidig viser evalueringen, at
antallet af skabte arbejdsplader er firedoblet siden 2005, mens antallet af investeringsprojekter er
mere end fordoblet i samme periode.
Samtidig udgør medlemskabet af foreningen en central del af implementeringen af
partnerskabsaftalen mellem regeringen og de regionale Vækstfora.
Der kan endvidere opregnes en række andre afledte effekter af samarbejdet i tillæg til de konkrete
investeringsprojekter og skabte arbejdspladser, såsom kortlægning af kompetenceklynger,
identificering af potentielle udenlandske investorer, øget tiltrækning af risikovillig kapital samt en
øget indsats for overfor lukningstruede virksomheder
Syddanmark
Overordnet set har samarbejdet i Foreningen bidraget til at tiltrække 623 arbejdspladser i Region
Syddanmark i perioden 2006-2008. Det svarer til 43 % af det samlede antal arbejdspladser, der
ved Foreningens mellemkomst er trukket til Vestdanmark. Arbejdspladserne fordeler sig indenfor
forskellige erhvervsområder herunder en række særligt prioriterede områder defineret i Syddansk
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan. Et eksempel på dette er virksomheden
Fluidic, der valgte at placere deres europæiske produktudviklingscenter indenfor vedvarende
energi i Fredericia. Virksomheden understøtter således forretningsområdet Energi.
Derudover er det lykkedes Foreningen at tiltrække to virksomheder til to af regionens yderområder
Tønder og Svendborg. Dermed har Foreningen bidraget til at skabe vækst i yderområderne og
således understøttet dette centrale, tværgående kriterium i erhvervsudviklingsstrategien.
Nordjylland
Samarbejdet har bidraget til at tiltrække 560 arbejdspladser i Region Nordjylland i perioden 20062008. Samtidig har Invest in Denmark i øjeblikket konkrete investeringsprojekter med to af verdens
største mediko-virksomheder med stor interesse for kompetencerne i Aalborg. Huawei har netop
investeret i to PhD’er på AAU indenfor 4G-mobilteknologi, og i processen har Invest in Denmark
været i aktiv dialog med Huawei over en længere periode og bl.a. leveret oplysninger om
forskningskompetencer og forretningsmuligheder i Danmark. Derudover har de regionale
projektledere skabt kontakt mellem Institut for Energiteknik på AAU og en stor udenlandsk
bilproducent. Parterne er pt. i dialog vedrørende et forsknings- og udviklingssamarbejde, der skal
fokusere på at udvikle centrale komponenter og teknologier til fremtidens elbiler.
Midtjylland
Samarbejdet i Foreningen har i perioden 2006-2008 bidraget til at tiltrække 276 arbejdspladser til
Region Midtjylland. Investeringerne er sket i 15 forskellige virksomheder fordelt over det meste af
regionen. Det svarer til 38 % af det samlede antal investeringer, som Foreningen har medvirket til i
perioden. Fire af disse virksomheder arbejder med vindenergi, hvilket er med til at fastholde
regionens styrkeposition på dette område. Derudover fordeler arbejdspladserne sig bredt inden for
innovative virksomheder på bl.a. IKT- og bioteknologi-området.

Nye aktiviteter i 2010
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- Der udarbejdes en resultatkontrakt mellem regionerne og Foreningen (vedlagt som bilag)
- Der udarbejdes en ’interessentmodel’, der illustrerer projektledernes daglige kontaktflader til
aktører i regionerne, såsom uddannelsesinstitutioner, virksomheder, myndigheder mv.
- Der udarbejdes på baggrund af en høring hos de regionale projektledere et idékatalog over
mulige arrangementer, initiativer og markedsføringsmateriale.
- Foreningens sekretariat udarbejder et halvårligt nyhedsbrev om Foreningens virke og resultater.
- Et skærpet fokus på tiltrækning af risikovillig kapital, både i forhold lukningstruede
virksomheder, men også i forhold til nyetablering af virksomheder
Budget og finansiering
Budget
Projektudgifter i kr.
Personaleomkostninger (7 projektledere)
Aktiviteter
Managementaftaler (kontorfaciliteter)
Sekretariat og administration
Produktudvikling og markedsføring i DK
og udland
Støtteberettigede udgifter i alt
Finansiering
Finansiering
Kontingent fra Region Midtjylland
Kontingent fra Region Syddanmark
Kontingent fra Region Nordjylland
Finansiering i alt

Ansøgt
Indstillet
støttegrundlag
støttegrundlag
12.810.000
12.810.000
2.310.000
2.310.000
3.990.000
3.990.000
1.140.000
1.140.000
3.750.000
24.000.000

3.750.000
24.000.000

9.900.000
9.600.000
4.500.000
24.000.000

9.900.000
9.600.000
4.500.000
24.000.000

Endvidere er der tale om en medfinansiering fra Udenrigsministeriets/Invest in Denmarks side
svarende til ca. 12 mio. kr. over 3 år. Denne finansiering dækker ansættelse af en
regionalkoordinator funktion i København samt en styrkelse af salgsressourcerne på de tre
hovedmarkeder Nordamerika, Asien og Europa.
Regionernes finansiering fordeles på forholdsmæssigt pba. regionens størrelse (indbyggertal)
Partnerstatus
Der udarbejdes ansøgning til alle vestdanske Vækstfora omkring forlængelse af den eksisterende
finansiering. Alle ansøgninger forventes behandlet inden udgangen af 2009.
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