
 

Oversigt over initiativer/projekter i Business Region Aarhus 
 

Initiativ/Projekt Beskrivelse ”Tovholder” Status Budget ’14 

Videreudvikling af gunstige rammebetingelser 

Byudvikling og infrastruktur 

Overordnede målsætninger 

for byudviklingen og infra-

strukturplanlægningen 

Oprettelse af et fælles forum for plancheferne fra de enkelte kommu-

ner med henblik på 1-2 årlige møder (eller efter behov) for drøftelse 

af anliggender af fælles interesse/karakter. Der skal skabes større 

sammenhæng mellem den overordnede planlægning af byudviklingen 

og infrastrukturplanlægningen.  

Aarhus Kommune 

Afventer 

(adm. sty-

regruppe 

d. 22/11) 

- 

Menneskelige ressourcer  

Tiltrækning og fastholdelse 

af arbejdskraft 

Samarbejder med og støtte til International Community, som fokuse-

rer på tiltag, der kan lette virksomhederne i modtagelsen og fasthol-

delsen af international arbejdskraft. 

Aarhus Kommune I gang 100.000 kr. 

Fælles velkomstpakke 

Udvikling af fælles velkomstpakke til nye borgere, studerende og (in-

ternationalt) arbejdskraft i området, som skal være med til at under-

støtte og lette modtagelsen og integrationen af udenlandske stude-

rende og arbejdskraft. 

Aarhus Kommune I drift - 

Brancheindsatser (IT, fødevarer, velfærdsteknologi, cleantech, flexpuljen) 

Velfærdsteknologi: 

Velfærdsinnovation - OPI 

For at effektivisere og øge produktiviteten i bl.a. plejesektoren er det 

nødvendigt at udvikle nye hjælpemidler og arbejdsgange. Dette åbner 

muligheder for innovative virksomheder, som kan imødekomme disse 

krav og udvikle løsninger. Der er i denne forbindelse igangsat 5 del-

projekter:  

- Implementeringsprojekter inkl. fælles udbud samt udviklings-/OPI-

projekter 

- Test- og demonstrationsaktiviteter i samspil med erhvervslivet 

- Udvikling og samarbejde omkring testfaciliteter/living labs 

- Profilering og markedsføring, fx via konferencer/udstillinger, web, 

pressemeddelelser osv. 

- Fælles kompetenceudvikling 

Skanderborg og 

Aarhus Kommune 
I gang 500.000 kr. 
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Cleantech og energi: 

Vandsatsning 

Business Region Aarhus arbejder for øget samarbejde mellem aktører-

ne på vandområdet, blandt andet gennem støtte til initiativet ”VAND: 

Fra global udfordring til regional vækst” med Ferskvandscenteret i 

Silkeborg som operatør og til det vindende konsortium for etablering 

af et nationalt vandtestcenter. Business Region Aarhus vil fremadret-

tet indgå i samarbejde med disse og andre indenfor cleantech og 

energi, når det er relevant, og når en business case indikerer, at det 

vil være formålstjenligt.  

Silkeborg kom-

mune og Fersk-

vandscentret i 

Silkeborg 

I gang - 

Produktionsarbejdspladser: 

Arbejdskraft/uddannelse 

- Partnerskabsaftaler mellem uddannelse og erhverv 

- Servicetjek af behov for efteruddannelse 

- Øget synlighed af virksomheder i folkeskolen 

- Styrke muligheder for videreuddannelse af erhvervsfagligt uddannede 

Business Region 

Aarhus, Aarhus 

Kommune, Regi-

on Midtjylland og 

Væksthuset 

I gang 250.000 kr. 

Finansiering 
- Finansiering, rettet mod industrivirksomhederne 

- Finansiering, rettet mod revisorer og banker 

Eksport - Let adgang for virksomheder til ny eller mere eksport 

Forretningsudvikling 

- Fremtidens industrivirksomheder 

- Videndeling (Supply Chain) 

- Vækst- og udviklingsgruppe 

Start-ups 
- Fokuseret erhvervsservice til starts-ups 

- Konceptudvikling på inkubatormiljøer 

OPI 

- Ny model for offentligt privat innovationssamarbejde 

- Model for offentligt indkøb og udbud 

- Oprustning af velfærdsteknologisk samarbejde i Business Region 

Aarhus 

- Igangsætning af konkrete samarbejdsprojekter på velfærdsteknologi, 

klima og it/smart. 

Branding ”Vi vil jer” 

- Generel kampagne 

- Bygge- og anlægserhvervene: der undersøges, hvorvidt der er grund-

lag for udvikling af klyngeaktiviteter og en klyngeorganisering. 
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Industry Smart Center Ran-

ders (ISCR) 

I Randers arbejdes der på, at fremstillingsvirksomheder skal forbedre 

deres konkurrenceevne, bl.a. ved deltagelse i konkrete, målrettede 

aktiviteter. Business Region Aarhus vil arbejde for at udbrede relevan-

te erfaringer fra ISCR til resten af Business Region Aarhus-området. 

Randers Kom-

mune og ISCR 
I gang  

Fødevarer: 

Østjyllands spisekammer 

Food Organisation of Denmark (FOOD) og Dansk Landbrugsmuseum 

Gl. Estrup tilbyder gennem dette projekt en række netværks-, udvik-

lings- og demonstrationsprojekter for de mindre og mellemstore føde-

varevirksomheder i Østjylland. 

Norddjurs 

Kommune 
I gang 100.000 kr. 

IT: 

Pt. Ingen igangværende projekter/initiativer.   - 

Flexpulje: 

Iværk&Vækst 2014 

- Iværksætterprisen  

Danmarks største inspirationsevent for iværksætteri og forretningsud-

vikling, herunder også Iværksætterprisen, som er en integreret del af 

det årlige arrangement. Business Region Aarhus er sponsor og aktiv 

partner i dette projekt.  

Aarhus Kommune I gang 115.000 kr. 

Digital turistinformation 
Fælles velkomst- og turistinformation til gæster i Business Region Aar-

hus-området ved hjælp af digitale velkomststandere og en mobil app.  
Aarhus Kommune I drift - 

CATLink 

Pilotprojekt der har til formål at styrke tiltrækningen af udviklingsmid-

ler, såkaldt soft‐funding, til virksomheder inden for Business Region 

Aarhus’ område. 

Aarhus Kommune I gang 0 kr.1 

Internet Week Denmark 

2014 

En festival for hele Danmark med centrum i Aarhus. Festivalen vil foku-

sere på internettets innovation og vækst. Ugen skal skabe større fokus 

på de muligheder, som internettet tilbyder og som kan være med til at 

skabe arbejdspladser og udvikling i Business Region Aarhus. 

Aarhus Kommune 

Silkeborg 

komm.? 

I gang 200.000 kr. 

Matchmaking Bergen 
Virksomhedsbesøg i Business Region Bergen med henblik på eksport-

samarbejde. 
Aarhus Kommune 

Udskudt til 

forår ’14 50.000 kr. 

Projekter ”på trapperne” / på idéplan / Flexpuljen 

Brobygning mellem stude-

rende og virksomheder 

Et samarbejde med Studenterhuset om at skabe kontakt imellem stu-

derende og virksomheder i Business Region Aarhus, der skal være 

Studenterhuset 

Aarhus 

Afventer 

sekretari-
255.000 kr. 

                                           
1 Business Region Aarhus finansierede 50% projektet i 2013; kr. 437.500, Aarhus Kommune tilsvarende i 2014. 
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med til at fastholde/tiltrække de studerende og dermed kommende 

arbejdskraft. 

atsbeslut-

ning.  

 

(Positivt 

modtaget i 

Erhvervs-

service-

chefkreds) 

Vækstgruppe: 

Eksportpotentielle virksom-

heder 

Støtte virksomheder i at få struktur på eksportarbejdet og dermed 

skubbe til væksten i virksomhederne. Koordineres med IC projekt. 

Erhverv Skan-

derborg 
45.000 kr. 

International Community – 

eksportsupport 

Projektet ønsker at inspirere samt tilbyde professionel rådgivning og 

viden til eksportvirksomheder, der aktivt ønsker at forbedre deres ek-

sportkompetencer og salgsresultater. 

Erhverv Aarhus  

og International 

Community 

- 

Iværksætter studietur (IT) 
Initiativ under udarbejdelse i samarbejde mellem Erhverv Silkeborg, 

Business Horsens, Katrinebjerg og Incuba Science Park. 
Erhverv Silkeborg - 

Innovationsdag:  

Kommunernes erhvervsser-

vice 

En innovationsdag, der skal skabe idéer til fælles projekter for produk-

tions-, håndværks- og servicevirksomheder i Business Region Aarhus i 

forhold til kulturhovedstad 2017. 

Favrskov  

Erhvervsråd 
50.000 kr. 

Markedsføring 

Øge kendskabet til Business 

Region Aarhus-samarbejdet 

Business Region Aarhus arbejder løbende på at øge det generelle 

kendskab til samarbejdet. Dette sker bl.a. igennem løbende udvikling 

af powerpoint præsentationsmateriale om Business Region Aarhus, 

markedsføring gennem fælles projekter, pressedækning af aktiviteter 

samt videreudvikling af hjemmesiden. 

Aarhus Kommune I gang  200.000 kr.2 

 

                                           
2 Markedsføring (inkl. hjemmeside/licens) 


