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Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde
Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

Velfærdsteknologi og –service
Oplevelseserhverv
Energi
Socialfonden: Prioritet 1 – en kvalificeret arbejdsstyrke. Innovation,
videndeling og videnopbygning
Satsningen på velfærdsteknologi og offentlig-privat innovation
Uddannelse og arbejdskraftudbud

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Ansøgningen var oprindelig alene fokuseret på forretningsområdet Velfærdsteknologi, men i sekretariatets
behandling af ansøgningen, blev det forudsat, at projektet – indenfor samme budgetramme - skulle udvides
til at Vækstforums øvrige forretningsområder. Dette er blevet imødekommet af ansøger.
Projektet Virksom viden vil fokusere på brobygning mellem Syddansk Universitets studerende og dimittender og erhvervslivet i Region Syddanmark med henblik på at få flere højtuddannede ud i regionens virksomheder. Projektets målsætning er således at øge andelen af højtuddannede i SMVer og at etablere samarbejde
mellem studerende og dimittender og virksomheder indenfor forretningsområderne. Samtidig vil projektet
påvirke virksomhedernes motivation til ansættelse af højt uddannede ved at præsentere dem for mulighederne for at tilknytte studerende i projektforløb og studiejobs. Projektet vil desuden informere om ordningerne
for Videnpiloter og erhvervsPhd’er.
Der er forholdsvis mange studerende, der forlader Region Syddanmark efter endt uddannelse. Projektet
Virksom viden vil forsøge at fastholde studerende i regionen ved at anskueliggøre de karrieremæssige muligheder og markedspotentialet indenfor forretningsområderne Energi, Oplevelseserhverv og Velfærdsteknologi og –service.
En nylig analyse fra Region Syddanmark påviser eksempelvis, at velfærdsteknologi er et højproduktivt
væksterhverv på linje med vindenergi og lægemidler. For at fastholde denne position er det nødvendigt med
højtuddannede i virksomhederne, der kan bidrage med fortsat innovation og udvikling på forretningsområdet. Projektet Virksom viden vil facilitere matchmaking mellem universitetet og virksomheder i regionen og
derigennem fremme udviklingen indenfor de forretningsområder, som Vækstforum fokuserer på.
Undersøgelser viser desuden, at virksomheders investeringer i forskning og udvikling giver klare positive
effekter på produktivitet, beskæftigelse, BNP-vækst og eksport. Virksomheder, der øger deres investeringer i
forskning og udvikling, får et gennemsnitligt afkast på 66 procent. (Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, marts 2010)
Det vurderes, at projektet falder indenfor indsatsområderne Energi, Oplevelseserhverv samt Velfærdsteknologier og –service. Projektet vil inddrage alle Syddansk Universitets campi i de fire byer: Odense, Kolding,
Sønderborg og Esbjerg. Ansøger er særligt opmærksom på at yde en ekstra indsats til gavn for regionens
yderområder.
Projektet lever op til Vækstforums tværgående kriterier. Projektet vil bidrage til et generelt forbedret samarbejde mellem regionale erhvervsfremme aktører samt offentlige institutioner og private aktører, herunder
indgå samarbejde med Region Syddanmarks velfærdsteknologiske initiativ; erhvervsklyngen Welfare Tech
Region.
Ansøger har stor erfaring med opsøgende virksomhedskontakt (KarriereCentret gennemførte 509 virksomhedsbesøg i 2009) og har i en tidligere undersøgelse identificeret et behov for større kontakt mellem uddannelser og virksomheder (Virksomhedsundersoegelsen_2007, SDU.pdf).
Virksomhedsundersøgelsen viser, at 34% af virksomhederne ikke har kendskab til samarbejde mellem Syddansk Universitet og erhvervslivet og blot 7% kender til Videnspilotordningen. 30% af virksomhederne an-
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giver yderligere at det kunne have høj værdi for virksomheden at ansætte en højtuddannet medarbejder. Der
er således potentiale for øget virksomhedskontakt.
Ansøger ønsker at udvælge virksomheder, der tages kontakt til, i samarbejde med relevante partnere, herunder Welfare Tech Region, erhvervsråd, brancheorganisationer så uhensigtsmæssige overlap undgås.
Baseret på de tidligere positive erfaringer med KarriereCentrets evne til at skabe effekt på de ønskede mål i
Vækstforums handlingsplan 2009-10 er det sekretariatets forventning, at projekt Virksom Viden ved SDU
vil kunne styrke samarbejdet mellem universitet og erhvervsliv væsentligt i Syddanmark.
Det kan dog bemærkes, at det formodentlig vil være vanskeligt for projektet at afgrænse virksomhedsrådgivningen udelukkende til forretningsområderne Oplevelseserhverv, Energi og Velfærdsteknologi og -service.
Der vil sandsynligvis være afledte, positive, effekter på andre forretningsområder ved kontakten mellem
Virksom viden og virksomhederne.
Ansøgers gode erfaringer og resultater fra tidligere tiltag giver grund til at tro, at de nævnte målsætninger og
effekter vil kunne opfyldes.
.

Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Socialfond på 9.843.531,60 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 %
af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 4.921.766,10 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden,
 at det forudsættes, at virksomhedsindsatsen koordineres med de øvrige regionale til-

tag, der er igangsat på forretningsområderne.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori: A: tilsagn

Ansøgers korte resumé af projektet:
Der er igangsat en række regionale initiativer til at fremme bl.a. velfærdsteknologi- og energisektoren, heraf
naturligt flest med fokus på de tekniske løsninger. SDU ønsker i projektet at tilføje en anden vinkling ved at
fokusere på brobygning mellem studerende og dimittender fra alle fakulteter, virksomhederne i regionen
samt kommuner og erhvervsfremmeaktører. Projektet skal således understøtte og igangsætte en række aktiviteter, der bl.a. skal:
•
•
•
•

øge andelen af studerende, som ønsker at beskæftige sig inden for Velfærdsteknologi/-service, Oplevelseserhverv og Energi.
øge andelen af højtuddannede, som ønsker at bo og arbejde i regionen.
etablere kontakt mellem virksomheder og universitet (studerende, dimittender, fagmiljøer).
hjælpe virksomheder med at afdække behov og ønsker samt øge kendskabet til højtuddannedes forskellige kompetencer og de mange områder inden for velfærdsteknologi, som de højtuddannede kan
arbejde med.
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•

•

•

•
•

etablere kontakt mellem virksomheder, der ønsker at bevæge sig ind på områderne Velfærdsteknologier/-service, Oplevelseserhverv og Energi, og universitetet samt de rette rådgivere, innovationsagenter mv. på området
anskueliggøre markedspotentialet: tydeliggøre hvad f.eks. velfærdsteknologi/-service er, og hvilke
karrieremæssige muligheder der befinder sig inden for områderne Velfærdsteknologi/- service, Oplevelseserhverv og Energi på kortere og længere sigt.
sætte fokus på hvorledes studerende og dimittender kan bringe deres kompetencer i anvendelse inden for de tre satsningsområder og herigennem se den uddannelsesmæssige sammenhæng til regionens erhvervsstrategier.
etablere kontakt til regionens kommuner og indgå aftaler om samarbejde, her tænkes særligt på
kommunerne selv som arbejdsplads samt samarbejde med de kommunale erhvervsserviceenheder
have tydeligt fokus på synergi og indgå i samarbejder med øvrige initiativer på områderne Velfærdsteknologi/-service, Oplevelseserhverv og Energi, eksempelvis Welfare Tech Region på Velfærdsteknologiområdet

Endelig skal der gennem projektperioden være fokus på indsamling af informationer og vidensakkumulation,
således at SDU kan fungere som videnstank inden for området højtuddannede og hhv. Velfærdsteknologier/service, Oplevelseserhverv og Energi.
Projektets formål: Projektet vil bidrage til at realisere Region Syddanmarks målsætninger indenfor forretningsområderne Velfærdsteknologier og-service, Oplevelseserhverv og Energi. Det vil ske ved brobygning
og matchmaking mellem Syddansk Universitet og erhvervslivet i regionen, hvor studerende og højtuddannede vil skabe øget vækst indenfor forretningsområdet.
Projektets målgruppe: Studerende og dimittender på Syddansk Universitet samt virksomheder, kommuner
og erhvervsfremmeaktører i Region Syddanmark.
Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
Effekt 1: Vækst i private virksomheders investeringer i forskning og udvikling [2.4.3]
• Projektet vil i projektperioden på 3 år og 3 mdr. anspore 245 virksomheder til at øge deres investeringer i forskning og udvikling, hvilket efter ansøgers beregninger, svarer til løninvesteringer på 104
mio. kr. (uden offentlige tilskud er løninvesteringerne på 70 mio. kr.)
• 1-3 år efter projektperioden vil 90 virksomheder øge deres investeringer i forskning og udvikling.
• På længere sigt vil yderligere 40 virksomheder øge deres investeringer.
Effekt 2: Vækst i antallet af erhvervsPhd’er og Videnpiloter [2.4.2]
• I projektperioden vil antallet af erhvervsPhd’er øges med 20 og der vil komme 40 nye Videnpiloter
• 1-3 år efter vil projektet bidrage med 8 erhvervsPhd’er og 12 Videnpilotstillinger
• På længere sigt vil der komme yderligere 5 erhvervsPhd’er og 10 Videnpilotstillinger.
Effekt 3: Stigning i andelen af arbejdsstyrken med videregående uddannelser, der er relevante for
forretningsområdet [4.1.2.]
• I projektperioden vil 2300 studerende være involveret i aktiviteter der er relevante for forretningsområderne (svarende til ca. 15 % af den nuværende bestand af heltidsstuderende på Syddansk Universitet). 9000 vil have modtaget information om forretningsområdet.
• 1-3 år efter 600 studerende vil have forberedt sig til at arbejde indenfor forretningsområdet.
• På længere sigt vil 200 studerende have forberedt sig til at arbejde indenfor forretningsområdet.
Yderligere 4000 vil have modtaget information om forretningsområdet.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Samarbejde og netværk, Organisations-/strategiudvikling, Rådgivning, Iværksætterkultur - projekttype B
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Hvor mange virk./inst./org. forventes at indføre nye samarbejder? 275
Hvor mange samarbejder mellem virk./inst./org. forventes genereret? 550
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes genereret? 0
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer? 0
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/eller processer? 250
Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at rekruttere medarbejdere? 300
Hvor mange forventes at forbedre muligheden for at fastholde medarbejdere? 0
Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 700
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? 0
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til at varetage nye jobfunktioner? 2.300
Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 80
Hvor mange nye iværksættere forventer projektet at skabe? 15

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

19.687.063,20
kr.
9.843.531,60 kr.

Kontante regionale tilskud:

4.921.766,10 kr.

Egenfinansiering:

4.921.765,50 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 % Den Europæiske Socialfond
25 % De Regionale Erhvervsudviklingsmidler
25 % Syddansk Universitet

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

19.687.063,20
kr.
9.843.531,60 kr.

Kontante regionale tilskud:

4.921.766,10 kr.

Egenfinansiering:

4.921.765,50 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 % Den Europæiske Socialfond
25 % De Regionale Erhvervsudviklingsmidler
25 % Syddansk Universitet

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%
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Kommentarer til budgettet:
Der er foretaget en budgetreduktion på 1.642.227 kr. for at skærpe sammenhængen mellem projektomkostninger og projektets angivne effekter.
Statsstøttevurdering:
Projektet forårsager ikke konkurrenceforvridning, da brobygning mellem studerende og virksomheder ikke
er en del af SDU’s virksomhedsaktiviteter.
Udviklingsområde procent:
Der er særligt fokus på virksomhedskontakt i yderområder, og det forventes, at færdiguddannede studerende i særlig grad vil tilknyttes virksomheder i yderområder.

41 %
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