Kort beskrivelse af projekter der af Vækstforum indstilles til støtte
Syddansk Entreprenørskab og Forskning.
Ansøger: Oplevelsesparken A/S
Kort resumé
Region Syddanmark er, som den første danske region nogensinde, blevet udnævnt til Europæisk
Iværksætter Region 2013 (EER 2013).
Projektet her skal ses i sammenhæng med udnævnelsen til EER 2013 og har til formål at fremme
iværksætteri, innovation og interessen for forskning indenfor Vækstforums forretningsområder blandt unge i
folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne.
Omdrejningspunktet for projektets aktiviteter er en konkurrence, som er inspireret af Danfoss Universe’ Man
ontheMoon koncept. Samtidig bygger initiativet ovenpå allerede eksisterende konkurrencestrukturer, som
er kendt i uddannelsessystemet, hvilket sikrer opbakning og deltagelse.
Projektet kan desuden være med til at sætte endnu mere fokus på Syddanmark som Europæisk
Iværksætterregion 2013, ikke mindst på grund af sammenkoblingen mellem unge i uddannelsessystemet og
de fokuserede forretningsområder – altså i EUtermer ”smart specialization” helt fra folkeskolens ældste
klasser og i ungdomsuddannelserne.
Økonomi
Projektet har et samlet budget på 3.781.197,90 kr. og søger om medfinansiering fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler på 756.240,00 kr. Den øvrige finansiering er 1.890.598,95 kr. fra Socialfonden og
en egenfinansiering på 1.134.358,95 kr.

Accelerate Welfare
Ansøger: ACCELERACE

MANAGEMENT A/S

Kort resumé
Projektet vil opbygge et elitetræningscenter for opstartsvirksomheder indenfor Sundheds og
Velfærdsinnovation. Centret skal dels udvikle nye vækstvirksomheder med udgangspunkt i personer,
ressourcer og kompetencer i regionen, fx ved at kommercialisere teknologier, som udspringer af
forskningssatsningerne på området. Centret vil arbejde målrettet med at skabe nye vækstvirksomheder med
udgangspunkt i ideer, teknologier og kompetencer i allerede eksisterende virksomheder, som er i regionen
og ved at tiltrække potentielle vækstvirksomheder fra resten af ind og udland.
Ansøger er samtidig managementselskab for kapitalfonden for Velfærdsteknologi og lånefonden for
Yderområder, Welfare Tech Invest, hvilket sikrer et sammenhængende forløb, hvor rådgivning og kapital
kombineres.
Samtidig med, at der er fokus på et integreret forløb, hvor rådgivning og kapital kombineres, er der et stærkt
internationalt aspekt i projektet.
Økonomi
Det samlede budget er 14.703.702 kr. og der søges om medfinansiering fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler på 6.303.702 kr. Den øvrige finansiering er kr. 900.000 fra Socialfonden og statslig
medfinansiering på 7.500.000 kr.

Transformer
Ansøger: Spinderihallerne, Vejle
Kort resumé

Projektet TRANSFORMER skal skabe bedre vækstbetingelser for mikrovirkomheder indenfor
energieffektivisering gennem kompetenceudvikling af mikrovirksomhederne, matchmaking og
netværksdannelse mellem iværksættere og erfarne virksomheder samt ved at styrke mulighederne for
eksport. Mikrovirksomhederne vil bl.a blive introduceret til energibranchen og de udfordringer og potentialer,
branchen står overfor. Dette modul vil klæde mikrovirksomhederne på til at agere i samspil med
virksomheder og kunder, der efterspørger løsninger indenfor energieffektivitet.
Gennem projekter for mikrovirksomheder i Vejle, Sønderborg og Svendborg (f.eks. vækstforumprojektet
Design Vækst) er det dokumenteret, at der er et potentiale blandt mikrovirksomheder og iværksættere, som
gennem målrettet indsats kan skabe erhvervsmæssig vækst. Transformer bygger videre på erfaringerne
herfra og udvider samarbejdet til også at omfatte Esbjerg.
Økonomi
Projektets samlede budget er på 14.048.958,10 kr. Der søges om medfinansiering på 3.512.239,52 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Den øvrige finansiering er 1.564.131,23 kr. fra Socialfonden
5.460.347,83 kr. fra Regionfonden og en egen finansiering på i alt 3.512.239,52 kr.

Offshore Wind Denmark
Ansøger: Offshore Center Danmark
Kort resumé
Regionsrådet besluttede på sit møde den 27. august 2012 at reservere 20 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til en indsats for at samle den grønne offshore klynge, med henblik på at
understøtte etableringen af klyngen. Der foreligger nu en konkret ansøgning.
Målet er at samle den grønne offshoresektor i en stærk, national grøn offshoreklynge. Ansøgningen dækker
nye aktiviteter og fusion af allerede finansierede aktiviteter i OCD Renewables, Green Offshore Center og
Alliancen for Grøn Offshore Energi. Aktiviteterne samles i OCDs nye division OCD Renewables. Ud af OCDs
ca. 250 medlemsvirksomheder arbejder de ca. 140 indenfor det grønne område. OCD har lige fået den
Europæiske klyngesammenslutnings guldmedalje. Projektet udføres i tæt samarbejde med
Vindmølleindustrien, der har ca. 240 medlemmer, heraf ca. 60 virksomheder der arbejder indenfor offshore.
Ansøgningen indeholder en samarbejdsaftale mellem Vindmølleindustrien, OCD og Region Syddanmark om
opbygning af klyngen, herunder fusionen.
Økonomi
Projektet har et samlet budget på 37.450.000 kr. Der søges om medfinansiering fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler på 18.425.000 kr. Derudover udgør egenfinansiering i alt 19.025.000 kr.

Projekt Strategisk Værtsskab
Ansøger: Vejle Kommune i samarbejde med Inspiring Denmark.
Kort resumé
Dette projekt ledes af InspiringDenmark/Erhvervsturisme i Region Syddanmark med Vejle Kommune som
ansøger.
Projektet er en videreudvikling af projektet ”International erhvervsturisme”, fra 2009. International
Erhvervsturisme har trods sin korte levetid, skabt konkrete og målbare resultater og blandt andet været
hovedårsagen til, at syv internationale konferencer, med en samlet meromsætning på 810 mio. kr., er blevet
placeret i Region Syddanmark.
Formålet med dette projekt er at videreudvikle erhvervsturismen i Syddanmark. Det skal gøres ved at få
vidensinstitutioner, klynger og værtsbyer til at arbejde strategisk med internationale/nationale
konferencer/kongresser, så det bliver en integreret del at deres virksomheds  og investeringsstrategi.
Aktørernes strategiske satsning på konferencer vil medvirke til øget omsætning, og det forventes også, at
aktørerne vil investere flere midler i at tiltrække konferencer og kongresser. Målet med projektet er at

tiltrække fem konferencer årligt og i alt 15 kongresser/konferencer i projektperioden svarende til 9000 antal
overnatninger med en samlet meromsætning på 27 mio. kr. Derudover skal projektet være med til at hæve
det gennemsnitlige døgnforbrug hos turisterne med 10 %.
Dette projekt kommer til at indgå i et tæt samspil med Fonden Inspiring Denmark, som støttes med en
basisbevilling på 2 mio. kr. i 3 år. De 2 mio.kr. årligt vil primært bruges til markedsføring og tiltrækning af
internationale erhvervsturister, bl.a. i samarbejde og koordinering med Visit Denmark.
Økonomi
Det samlede budget er 18.840.000,80 kr. og søger om medfinansiering fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler på 8.635.000 kr. Den øvrige finansiering er 5.494.999,81 kr. fra Regionalfonden og
egenfinansiering på 4.710.000,99 kr.

Trekantens Fødevarer – kant på smagen
Ansøger: Vejle Kommune
Kort resumé
Med projektet tages der initiativ til at oprette et lokalt fødevarenetværk i trekantområdet. Med etableringen af
et fødevarenetværk i Trekantområdet vil der være etableret lokale netværk, der dækker hele regionen.
Projektet fokuserer på jobskabelse og vækst i fødevareerhvervet, samt vækstperspektiverne i koblingen
mellem fødevarer og turisme (herunder ikke mindst erhvervsturismen).
Projektet bygger på en række kvalitetsprodukter og lokale ressourcer, som findes i Trekantområdet i dag.
Med basis i disse kvalitetsfødevarer kan der skabes forretningsbaserede oplevelser i hele Trekantområdet.
Der er et stort potentiale i at organisere og udvikle den lokale madkultur og oplevelser forbundet med den.
Det er meldingen fra alle i målgruppen, der har været involveret i forarbejdet til projektet: forbrugere,
iværksættere og mindre virksomheder indenfor produktion, produktudvikling og design af madoplevelser,
spisesteder og konferenceudbydere.
Økonomi
Projektet har et samlet budget på 5.000.000 kr. Der søges om medfinansiering på 1.250.000 fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Den øvrige finansiering er 2.500.000 fra det Syddanske Grøn Vækstprogram og
1.250.000 kr. fra kommunerne.

Syddanske Madoplevelser
Ansøger: Væksthus Syddanmark på vegne af Syddansk Fødevare klynge
Kort resumé
Gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling og innovation i Syddanmark, er formålet med dette projekt at
styrke væksten i virksomheder inden for fødevare og turismeerhvervet både med hensyn til omsætning og
beskæftigelse.
Projektet styrker Syddansk fødevareklynge, som den samlede platform for erfaringsudveksling, koordinering
og faglig udvikling af aktiviteter rettet mod udvikling af fødevareerhvervet i regionen. Det vurderes, at en
samlende indsats på området kan medvirke til at øge kvaliteten og effekten af den samlede syddanske
fødevareudviklingsindsats. Projektet bygger ovenpå eksisterede aktiviteter i fødevareklyngen og i
fødevarenetværkenes lokale aktiviteter.
Projektet fokuserer på jobskabelse og vækst i fødevare og turismeerhvervet, herunder vækstperspektiverne
i koblingen mellem fødevarer og turisme.
De involverede fødevarenetværk repræsenterer tilsammen mere end 100 medlemsvirksomheder.
Økonomi
Projektet har et samlet budget på 12.797.412 kr. Der søges om medfinansiering på 2.824.353 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Den øvrige finansiering er 5.648.706 kr. fra det Syddanske Grøn
Vækstprogram og 2.824.353 kr. fra kommunerne.

