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Uddannelse og arbejdskraftudbud

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Ansøger er en enkelt virksomhed beliggende i Sønderborg. Virksomheden søger støtte til generel opkvalificering af deres p.t. 15 medarbejdere indenfor ledelse, salg, marketing og brugerdreven innovation.
Gennem denne opkvalificering vil virksomheden sikre en øget værditilvækst på 20 %, efter projektperioden.
Generel vurdering
Virksomheden er i dag underleverandør til større europæiske producenter indenfor medicoteknik og velfærdsteknologi. I kraft af opkvalificering vil virksomheden blive i stand til at udvikle og kommercialisere
velfærdsteknologiske produkter i eget navn. Dermed vurderes det også, at projektet ligger indenfor forret-
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ningsområdet velfærdsteknologi og –service.
Projektet har forholdsvis små effekter indenfor forretningsområdet, men betydelige effekter for virksomheden. Virksomheden fungerer i dag primært som OEM-producent, hvilket indebærer at de udvikler og producerer færdige produkter under en anden virksomheds navn. Gennem dette projekt vil virksomheden kunne
kommercialisere produkter i eget navn. De har i dag to produkter på tegnebrættet, men savner kompetencerne til tilpasse dem til brugernes behov, markedsføre og sælge dem.
Projektet har potentiale til at skabe øget vækst og nye arbejdspladser i virksomheden, hvis kommercialisering af egne projekter kan realiseres.
I dag har virksomheden ringe indflydelse på salg og markedsføring af deres produkter i og med, at de forhandles under en anden producents navn. Gennem behovsafdækning, udvikling og kommercialisering af
egne produkter, vil virksomheden åbne nye markedsmuligheder og dermed kunne realisere en øget værditilvækst.
Det er sandsynligt at flere små og mellemstore virksomheder i regionen er i en lignende situation. Derfor vil
dette projekt kunne give nogle værdifulde erfaringer indenfor opkvalificering og omstrukturering af ingeniørtunge virksomheder. Det indgår i projektet, at der for hvert kompetenceudviklingsforløb vil blive udarbejdet en manual og en kursusguide med erfaringer fra PAJ Systemteknik, som kan anvendes af øvrige virksomheder efterfølgende til lignende forløb. Endvidere skal der gennemføres et midtvejs- og et afslutningsseminar for medico- og mekatronikvirksomheder og uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark..

Effektvurdering
Sekretariatet har vurderet ansøgers angivne effekter i forhold til tre indikatorer:
Vækst i antal ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse: 3 akademikere ansat på 3-5
år.
Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning: 4 produkter kommercialiseret på 3-5 år.
På længere sigt forventes 6 produkter at bidrage med 100 mio. kr. årligt til virksomhedens samlede omsætning.
Stigning i andelen af arbejdsstyrken (20-64 årige) i regionens virksomheder, der oplever, at efteruddannelse/oplæring på arbejdspladsen har medført, at de løser nye opgaver eller en bedre løsning af eksisterende
opgaver: 18 medarbejdere (de 15 eksisterende + 3 nyansatte) vil løse eksisterende og nye opgaver bedre i
kraft af projektet.
Sekretariatet vurderer, at ansøgers angivne effekter er sandsynlige. Der er dog tale om forholdsvis små og
lokale effekter, uden store effekter på det samlede forretningsområde.
Yderligere bemærkninger
Der er andre kompetenceudviklingsforløb under etablering herunder særligt strategien for at sikre en velkvalificeret arbejdsstyrke til syddanske virksomheder – bedstehjerner.dk. Et af delprojekterne i dette initiativ har
netop til formål at opkvalificere ansatte i regionens SMV virksomheder.
Dette projekt, Morgendagens vækstkompetencer i syddanske medicovirksomheder, kan derfor tænkes at give
et erfaringsgrundlag der kan komme bedstehjerner.dk initiativet til gode. Det anbefales herfor at projektresultaterne, udover mekatronikklyngen i Sønderborg, forankres ved Region Syddanmarks velfærdsteknologiske erhvervsklynge; Welfare Tech Region.
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Afsluttende bemærkninger
Der er tale om et meget lokalt projekt, der har nogle forholdsvis små effekter på forretningsområdet som
helhed. Imidlertid virker de forventede effekter sandsynlige, prisen er relativ lav, og de erfaringer der bliver
gjort vil kunne komme tilsvarende virksomheder til gode.

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 1.799.264 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 33,6 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden,
 at projektets resultater formidles i samarbejde med Welfare Tech Region.

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

Kategori: A

Ansøgers korte resumé af projektet:
PAJ Systemteknik, der udvikler og producerer medicoprodukter, ønsker at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere indenfor leder- og organisationsudvikling, markedsanalyser, internationalt
salg og marketing samt brugerdreven innovation.
Formålet er at indfri det vækstpotentiale, som er tilstede hos PAJ Systemteknik, ved at opbygge bedre kompetencer i salg og tidlig brugerinvolvering, samt løfte virksomhedens ledelseskompetencer.
Projektets forventede effekter er øget værditilvækst på 20 % i virksomheden, kvalificerede medarbejdere
med flere kompetencer indenfor salg og brugerinvolvering, vækst i antallet af ansatte, samt bedre adgang til
det globale marked.
Projektets resultater vil løbende blive formidlet til øvrige medico- og mekatronikvirksomheder i det syddanske område gennem projektets styregruppe. Der vil blive udarbejdet manualer for hvert kompetenceudviklingsforløb, som vil blive konceptualiseret og stillet til rådighed for øvrige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Projektet vil derfor kunne have stor effekt på medico- og mekatronikvirksomheder i det syddanske område, da kompetenceudviklingsforløbene målrettes dette segment.
Projektresultaterne forankres bl.a. gennem Mekatronikklyngen.

Projektets formål:
Formålet med projektet er at opkvalificere kompetencer hos alle medarbejdere hos PAJ Systemteknik. Medarbejdere skal uddannes og opkvalificeres i ledelse, salg, marketing og brugerdreven innovation. Denne opkvalificering skal sikre PAJ Systemteknik en øget værditilvækst på 20 % efter projektforløbet.

Projektets målgruppe:
Medarbejdere hos PAJ Systemteknik.
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Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
Effekt 1: Vækst i antal ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse?[ 2.4.1]
• 1-2 år: 1 akademiker ansat
• 3-5 år: Yderligere 2 akademikere ansat
• På længere sigt: Yderligere 3 akademikere ansat
Sekretariatets vurdering:
Det virker sandsynligt, at der på længere sigt vil kunne ansættes flere medarbejdere med lang videregående
uddannelse i virksomheden. Såfremt potentialet i nye produkter realiseres, vurderes det som sandsynlig at
ansætte yderligere 6 akademikere på længere sigt.
Effekten er forholdsvis ringe set på det samlede forretningsområde, men effekten er markant for virksomheden.
Effekt 2: Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning? [
2.5.1.]
• 1-2 år: 2 produkter kommercialiseret
• 3-5 år: Yderligere 2 produkter kommercialiseret
• På længere sigt: Yderligere 2 produkter kommercialiseret
Sekretariatets vurdering:
Virksomheden har i dag to produkter på tegnebrættet. De mangler dog kompetencer til at kommercialisere
og markedsføre dem. I kraft af dette projekt er det meget sandsynligt, at de vil blive i stand til at afsætte disse produkter i eget navn.
Med deres opkvalificering indenfor bl.a. brugerdreven innovation og salg virker det også realistisk, at virksomheden på længere sigt vil kunne udvikle flere produkter i eget regi, så den nævnte vækst vil kunne realiseres.
Effekt 3: Stigning i andelen af arbejdsstyrken (20-64 årige) i regionens virksomheder, der oplever, at
efteruddannelse/oplæring på arbejdspladsen har medført, at de løser nye opgaver eller en bedre løsning af eksisterende opgaver. [4.4.2]
• 1-2 år: 15 medarbejdere vil løse nye og eksisterende opgaver bedre.
• 3-5 år: Yderligere 3 medarbejdere vil løse opgaver bedre i kraft af projektet
• På længere sigt: Yderligere 3 medarbejdere vil løse opgaver bedre i kraft af projektet
Sekretariatets vurdering:
Det er meget sandsynligt, at medarbejderne, både eksisterende og kommende medarbejdere, vil kunne løse
eksisterende og nye opgaver bedre.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Der skal gennemføres fire deltagerforløb i projektet
15 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion
15 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:

Ansøgt:
5.351.264 kr.
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Ansøgte Mål 2-Midler:

1.799.264 kr.

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

33,6 % Socialfonden
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%
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Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Indstillet:

Nærmere beskrivelse:

5.351.264 kr.

100 %

1.799.264 kr.

33,6 % Socialfonden

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Procent:
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%
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kr.
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kr.

%
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Kommentarer til budgettet:
Det undersøges p.t. om ansøger har de nødvendige tekniske, økonomiske og administrative styrke til at gennemføre projektet.

Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at virksomheden vil få en konkurrencemæssig fordel som følge af projektets aktiviteter. Der er
således tale om, at projektet indeholder statsstøtte.
Sekretariatet vurderer dog, at der er tale om specifik uddannelse under Gruppefritagelsesforordningen artikel
38, fordi der kun er en enkelt virksomhed, der deltager i uddannelsesforløbene, og fordi uddannelsesforløbene ikke valideres af offentlige myndigheder. Det indebærer, at der kan ydes en offentlig støtte på op til 45 %
af de samlede støtteberettigede udgifter, da PAJ Systemteknik er en lille virksomhed. Der er søgt om 33,6 %
offentlig støtte, hvorfor projektet overholder statsstøttereglerne.

Yderområde procent:
Projektet har en meget lokal karakter, men de kommende nye medarbejdere i virksomheden vil kunne komme fra hele regionen. Projektet vil derfor være til gavn for hele
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regionen.

Seneste ændring foretaget den 01-12-2011

Side 6 af 6

