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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet godkender dagsordenen.

2.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den
11. marts 2013

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

at formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 11. marts 2013.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i formandskabet den 11. marts 2013.

3.

Nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

Sagsfremstilling
Erhvervsstyrelsen har igangsat den danske udmøntning af de nye strukturfondsprogrammer. Budgetternes
endelige størrelse er stadig til endelig forhandling i EU, og forventes afklaret inden udgangen af juli.
Den overordnede programramme
Programudkastene fra Erhvervsstyrelsen lægger op til en forstærket effektstyring, som stemmer godt
overens med den effektmodel, som Syddansk Vækstforum har anvendt siden 2009. Det fremgår desuden af
programforslagene, at erhvervsudviklingen i Danmark fortsat skal være forankret regionalt, og udmøntes
regionalt de regionale vækstfora. Programmerne skal endvidere yde et bidrag til opfyldelse af både EU’s og
de nationale 2020-mål. Denne overordnede programramme er i god overensstemmelse med Vækstforums
strategi.
Regionalfonden skal understøtte følgende EU-mål:
•
•
•

Fremme teknologisk udvikling og innovation, hvor det specifikke mål er at øge andelen af innovative
virksomheder i Danmark.
Forbedre danske små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, hvor det specifikke mål er at
øge andelen af vækstvirksomheder i Danmark
Støtte omstilling til lavemissionsøkonomi, hvor det specifikke mål er at reducere udledningen af drivhusgasser.

Socialfonden skal understøtte følgende EU-mål:
•
•
•
•

Fremme beskæftigelsen, hvor der alene sættes fokus på iværksætteri.
Fremme inklusion via beskæftigelsesfremme, herunder motivation og fastholdelse i ungdomsuddannelse og beskæftigelsesfremme i socialøkonomiske virksomheder.
Fremme uddannelse og livslang læring, herunder flere højtuddannede i små og mellemstore virksomheder og løft i kompetenceniveauet hos beskæftigede
Fremme arbejdskraftens mobilitet via projektet EURES, som arbejder med grænseoverskridende arbejdsformidling i EU

Fordeling af budgettet mellem prioriteterne
To af prioriteterne er obligatoriske, da EU forpligter Danmark på et minimumsforbrug på 20 % af midlerne fra
Regionalfonden til ”lavemissionsøkonomi” og 20 % af midlerne fra Socialfonden til ”inklusion”. Danmark vil
også være forpligtet til at anvende 5 % af midlerne fra Regionalfonden til ”helhedsorienteret byudvikling”,
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men denne betingelse håndteres under prioriteten ”lavemissionsøkonomi”, således at denne prioritet ikke
udgør en yderligere prioritet. De regionale vækstfora forventes at få mulighed for at angive ønsker om fordeling af budgettet inden for målene, men det forventes, at det obligatoriske minimumsforbrug på 20% til henholdsvis lavemissionsøkonomi og inklusion videreføres på regionalt niveau.
Der er i programudkastene ikke fastsat et mindsteforbrug i regionernes yderområder. Fordelingen af midler
mellem de seks vækstfora forventes til gengæld at tage hensyn til andelen af yderområder i de enkelte regioner.
National detailstyring og indsnævret handlerum
Der er en væsentlig forskel på de operationelle programmer, der gælder 2007-2013 og forslagene i det nye
program for 2014-2020. De eksisterende programmer har vist sig at være forholdsvis fleksible i forhold til
mulige projekttyper. I de nye programforslag, som de er beskrevet nu, er der angivet meget præcist, hvilke
aktiviteter, der kan igangsættes. Det er sekretariatets vurdering, at man er gået fra at beskrive virkemidler til
at fastlåse metoderne. Dette vil medføre en betydelig detailstyring af programgennemførelsen, og at det
reelle regionale handlerum hermed indsnævres radikalt. Det kan samtidig frygtes, at programmerne vil være
ufleksible og muligvis mere eller mindre uanvendelige i slutningen af projektperioden op mod 2020.
En samlet vurdering af de foreliggende programudkast viser en klar prioritering af projekttyper, der kan forventes at give effekter på relativt kort sigt. Innovative samarbejder, der har effekt på længere sigt er kun
muligt i en meget begrænset del af programmet. En række af de succesrige innovative projekter, der er sat i
gang i Syddanmark i den nuværende programperiode, ville være vanskelige eller umulige at starte under de
nye programmer, hvis programudkastene blev gennemført som nu beskrevet. Det gælder eksempelvis klyngernes virksomhedsrettede innovationsaktiviteter.
På mødet med regeringen i forbindelse med forhandlingerne om Vækstpartnerskabsaftale 2013, tilkendegav
Vækstforums formandskab, at de nuværende programforslag bør revideres, og den nationale detailstyring
undlades, så der er mulighed for regional differentiering.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum tilslutter sig den overordnede programramme for de kommende strukturfondsprogrammer, herunder den forstærkede effektstyring og de regionale vækstforas rolle, men
at Vækstforum opfordrer staten til at undlade national detailstyring af indsatsen og i stedet stille krav
til resultater og effekt af indsatsen, således at der er et regionalt handlerum.

Bilag
Bilag 3a – Notat om forslag til nye operationelle programmer for Social- og Regionalfonden 2014-2020
Bilag 3b – Oversigt over strukturfondene 2014-2020.

4.

Vækstforums handlingsplan 2014-15

Sagsfremstilling
På Vækstforums døgnseminar den 3.- 4. april 2013 blev justeringer til Vækstforums kommende handlingsplan for 2014-15 drøftet. Vækstforum besluttede følgende fokus for den kommende handlingsplan:
-

Vækstforum viderefører indsatsområderne fra den nuværende handlingsplan. På turismeområdet fokuseres der dog på erhvervsturisme og markedsføring af turisme
Øget fokus på at skabe succesfulde klynger
Betydelig indsats for, at de fire prioriterede klynger bliver innovationsnetværk og får guldstatus
Yderområdeindsatsen genovervejes på baggrund af hidtidige erfaringer med yderområdeindsatserne
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Kobling til EU’s strukturfondsprogrammer
Sideløbende med udarbejdelse af Vækstforums handlingsplan, arbejdes der med operationaliseringen af
EU-strukturfondsprogrammerne 2014-2020, se punkt 3. Dette arbejde skal tænkes ind i Vækstforums handlingsplan, og der kan derfor forventes løbende justeringer frem til den endelige vedtagelse.
En af de nye ting, der ligger fast i de nye EU-strukturfondsprogrammer er, at 20 % af midlerne i Socialfondsprogrammet skal anvendes til prioriteten social inklusion. EU’s mål for social inklusion er, at antallet af personer i husstande med lav beskæftigelse skal reduceres med 22.000 personer frem mod 2020. Dette betyder, at der fremadrettet ved denne prioritet vil være fokus på styrkelse af udbuddet af arbejdskraft.
I det nuværende danske programforslag fra Erhvervsstyrelsen for Socialfonden 2014-2020 er der yderligere
defineret tre typer indsatser, som socialfondsmidlerne kan anvendes til:
a) Motivation og fastholdelse i ungdomsuddannelserne for unge med særlige udfordringer
b) Aktiv inklusion via opkvalificeringsforløb af bl.a. voksne personer med fysiske eller psykiske handikap og andre udsatte ledige
c) Beskæftigelsesfremme via socialøkonomiske virksomheder, som er virksomheder, som har en høj
andel beskæftigede på særlige vilkår
Vækstforums hidtidige Socialfondsindsats har været rettet mod virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft. Vækstforum har således støttet en række initiativer målrettet virksomheders kompetencebehov, f.eks.
branchespecifik kompetenceudvikling og talentsatsningen. Vækstforum har ind til nu kun støttet ét enkelt
initiativ rettet mod social inklusion i den snævre definition, der på nuværende tidspunkt ligger i programudkastet, nemlig projektet Brobygning til arbejdsmarkedet.
Der er behov for, at Vækstforum drøfter tilrettelæggelsen af indsatsen inden for social inklusion og sammenhængen til Vækstforums fokuserede erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, således at indsatsen kan
rummes inden for Vækstforums forretningsområder, og understøtte Vækstforums overordnede mål, herunder
Vækstforums strategiske mål om en erhvervsfrekvens på niveau med OECD’s top 5.
Til Vækstforummødet vil der foreligge en oversigt over de kompetenceudviklingsinitiativer, Vækstforum har
støttet i indeværende periode. Som oplæg til Vækstforums drøftelse, vil der desuden blive givet en præsentation på mødet.
Den videre proces
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Drøftelserne om den kommende handlingsplan for 2014-15 fortsætter på mødet i Vækstforum i september
med henblik på endelig godkendelse på Vækstforums møde i december 2013.
Den godkendte handlingsplan 2014-15 vil blive videregivet til det nye Vækstforum, der træder sammen i
2014.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

5.

at Vækstforum beslutter, at Vækstforums fokuserede erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan
danner rammen om indsatsen for social inklusion, således at indsatsen understøtter Vækstforums
mål og retter sig mod Vækstforums forretningsområder
at Vækstforum tilkendegiver overfor staten, at indsatsen inden for social inklusion ikke bør indsnævres unødigt

Ekstern midtvejs- og slutevaluering af Vækstforums projekter

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde 6. december 2012 blev Vækstforum orienteret om, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter er udarbejdet en opfølgningsmodel, hvor der løbende foretages eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter. Vækstforum modtager ifølge opfølgningsmodellen to gange årligt afrapportering på de aktuelle midtvejs- og slutevalueringer. I 2013 rapporteres der således til Vækstforum på
møderne i juni og december.
Sekretariatet har gennemført et miniudbud på opgaven om eksterne midtvejs og slutevalueringer af Vækstforumprojekter. Konsulenthuset COWI vandt opgaven.
Status på evaluerede projekter
Der er i april/maj gennemført midtvejsevaluering af fem projekter og slutevaluering af tre projekter. Evalueringsdesignet er struktureret således, at projekterne bliver evalueret i forhold til deres tilrettelæggelse, hvor
der er fokus på projektets organisering og aktiviteternes forankring og bæredygtighed. Endvidere evalueres
projekternes målopfyldelse i form af projektets generelle fremdrift og resultatskabelse i forhold til, hvad der er
angivet i forbindelse med ansøgningen. Endelig evalueres projektet på dets effektskabelse, hvor partneres
vurdering af effektskabelsen på de angivne effekter vurderes.
COWI har samlet vurderingerne ud fra en trafiklys-score, hvor rød betyder, at der er et eller flere kritiske
forhold, som man bør være særligt opmærksom på. Gul betyder, at der er et eller flere forhold at være opmærksom på. Grøn viser, at ingen forhold giver anledning til særlig handling. Projektets samlede status er
angivet som henholdsvis rød, grøn eller gul, hvor den samlede score er baseret på gennemsnittet af scorer
for de tre evalueringsparametre tilrettelæggelse, målopfyldelse og effektskabelse. I nedenstående skema
fremgår status for de projekter, som er evalueret i denne runde

Projekt
Offshore Center Denmark
Morgendagens Vækstkompetencer
ProTech
Dox Shelter
Den Stærke Hånd
Leg og Læring
Welfare Tech Region
Grøn Erhvervsvækst

Evalueringstype

Samlet

Tilrettelæggelse

Målopfyldelse

Effektskabelse

Midtvejs

Grøn

Grøn

Grøn

Gul

Midtvejs

Rød

Rød

Rød

Gul

Midtvejs
Midtvejs
Midtvejs
Slut
Slut
Slut

Grøn
Gul
Rød
Grøn
Grøn
Grøn

Grøn
Gul
Gul
Grøn
Grøn
Grøn

Grøn
Gul
Rød
Grøn
Grøn
Grøn

Gul
Rød
Rød
Gul
Grøn
Grøn
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COWI har i de enkelte evalueringer af projekterne opstillet en række anbefalinger og læringspunkter. I bilag
5 er vedlagt et resumé af de enkelte evalueringers konklusioner vedr. de tre temaer tilrettelæggelse, målopfyldelse og effektskabelse.
Der iværksættes nu de relevante opfølgende handlinger for projektet. Hvis det vurderes, at det ikke er muligt
at løse udfordringerne for de projekter, som kræver opmærksomhed eller særlig opmærksomhed, vil Vækstforum blive forelagt handlingsmuligheder, der f.eks. kan være indstilling om projektophør. Sekretariatet vil i
givet fald tage kontakt til Erhvervsstyrelsen med henblik på at drøfte handlemuligheder i fællesskab.
Samlet afrapportering af evalueringsresultater
De samlede resultater er ikke et udtryk for Vækstforumprojekternes resultater generelt, idet der i indeværende runde udelukkende er foretaget fem midtvejs evalueringer og tre slutevalueringer. Pålideligheden af resultaterne vil øges i takt med, at der fremover to gange årligt foretages evalueringer svarende til de relevante
projekter, som er ved midtvejs- og sluttidspunktet.
De samlede resultater viser, at over halvdelen af de i denne evalueringsrunde deltagende virksomheder
forventer forbedret potentiale for vækst. Yderligere viser evalueringerne, at de deltagende virksomheder ud
fra blot to slutevalueringer vurderer, at deltagelsen i projektet har skabt ca. 27 arbejdspladser i deres virksomhed til dags dato. Den realistiske forventning til antal jobs skabt på langt sigt baseret på to slutevalueringer er 140 arbejdspladser.
I forhold til omsætning er de deltagende virksomheders realistiske forventning til øget omsætning på sigt for
midtvejs- og slutevalueringer på ca. 124 mio. kr. i alt.
Generelt viser evalueringerne gode gennemsnitlige resultatopnåelser for de projekter, som er blevet slutevalueret. For de projekter, som er blevet midtvejsevalueret, er den gennemsnitlige resultatopnåelse mere middelmådig. 'Forankring'-parameteret har gennemgående fået den laveste score under evalueringstemaet
tilrettelæggelse. Sekretariatet sikrer, at der følges op på projekternes forankring samt, at de øvrige opfølgende handlinger iværksættes, således at resultatskabelsen øges.
Sekretariatet er desuden ved at få udarbejdet en folder, der illustrerer Vækstforums opfølgningsmodel. Folderen sendes til de øvrige vækstfora og andre interessenter til inspiration til evaluering og opfølgning på
projekter. Ligeledes anvendes folderen overfor ansøgere til information om Vækstforums evaluerings- og
opfølgningsmodel.
Sekretariatet planlægger ligeledes at afholde et seminar, hvor de øvrige Vækstfora og andre interessenter vil
blive inviteret til at deltage. Der vil på seminaret være oplæg vedr. evaluering og opfølgning på projekter,
ligesom erfaringer vedr. emnet kan blive drøftet.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

At Vækstforum godkender rapporteringen, og
At Vækstforum godkender, at sekretariatet iværksætter anbefalingerne til konkrete handlinger på
de enkelte projekter

Bilag
Bilag 5 – Projektresuméer

6.

Særlig indsats for fastholdelse af produktion gennem
automatisering

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på mødet den 4. april 2013 at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til en særlig indsats for
fastholdelse af produktion gennem automatisering, heraf 2 mio. kr. fra Regionalfonden og 8 mio. kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler. Sekretariatet har den 8. april 2013 offentliggjort en særlig ansøgningsrunde, hvor Vækstforum inviterer relevante aktører til at indsende projektforslag, der kan bidrage til at fastholde produktionserhverv og øge produktiviteten i Region Syddanmark gennem automatisering.
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Baggrunden er, at en analyse af automatiseringspotentialet hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark udarbejdet for Vækstforum viser, at der i små- og mellemstore syddanske virksomheder er et stort
uudnyttet automatiseringspotentiale, men at vidensniveauet og adgangen til viden om automatisering generelt er for lavt. Øget brug af automatisering kan bidrage til højere produktivitet og dermed fastholdelse af
produktion og arbejdspladser. Analysen vurderer, at udnyttelse af automatiseringspotentialet vil kunne skabe
mindst 4.000 nye jobs på længere sigt og øge produktiviteten på tværs af alle brancher med gennemsnitlig
12 %.
Vækstforum har besluttet, at den særlige indsats skal støtte initiativer, der nedbryder barrierer for brug af
øget automatisering blandt små- og mellemstore produktionsvirksomheder på tværs af brancher i Region
Syddanmark, og dermed bidrage til fastholdelse af produktionserhverv i regionen.
Ved ansøgningsfristen den 6. maj 2013 er der indkommet fire ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på
16,2 mio. kr. og et samlet budget på 24,1 mio. kr. Tre projekter indstilles til støtte. Det foreslås, at puljen
forøges, så der bevilges i alt 11,3 mio. kr. til de tre projekter, heraf 6,6 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 4,8
mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Derved er der indstillet et større beløb fra EU’s Regionalfond og et mindre beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler end de afsatte beløb, da en del af de afsatte regionale erhvervsudviklingsmidler erstattes med regionalfondsmidler.
Projekterne har samlet en målsætning om, at mindst 200 virksomheder deltager i projektforløbene. Heraf
forventes mindst 85 virksomheder at investere i ny automatiseringsteknologi. Alle tre projekter bidrager til at
opfylde formålet med indsatsen, hvilket betyder, at aktiviteterne og tilbuddene i projekterne har mange ligheder.
Det er et krav, at projekterne har fokus på virksomhedernes behov. Det skal også sikres, at projekterne hurtigt igangsætter aktiviteterne og kommer i dialog med virksomhederne. Det forslås derfor, at Vækstforum
stiller krav om, at ansøger senest 1. oktober 2013 kan dokumentere at projektet har rekrutteret mindst 1/3 af
det antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering, der er angivet i ansøgningen.
Det foreslås desuden, at Vækstforum stiller krav om, at alle projekterne deltager i et koordineringsforum, der
skal sikre koordinering af virksomhedskontakten, fælles markedsføring af tilbuddene og synergi mellem initiativerne. Der skal indgås en forpligtende kontrakt om dette. Vækstforumsekretariatet vil igangsætte og være sekretariat for dette forum.
Sekretariatet vil desuden løbende følge op på projekterne og gennemføre en fælles evaluering af de tre projekter med henblik på at indsamle erfaringer om, hvilke metoder og værktøjer i de tre projekter, der har størst
effekt på væksten i de deltagende virksomheder.
Beslutningspunkt
Det indstilles:
•
•

At formandskabet godkender, at rammen fra Den Europæiske Regionalfond til Vækstforums særlige
indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering forøges fra 2.000.000 kr. til
6.576.170,97 kr., og
At der udmøntes 4.756.977,93 kr. fra rammen på 8.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstforums særlige indsats for fastholdelse af produktion under forudsætning af, at formandskabet og Vækstforum godkender de foreliggende indstillinger. Den samlede ramme øges
dermed fra 10.000.000 kr. til 11.333.148,90 kr.

7. Welfare Tech Invest – kapitaludvidelse
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på sit møde den 4. april 2013 at bemyndige sekretariatet til at undersøge muligheden for at udvide kapitalfonden Welfare Tech Invests fokus til også at omfatte virksomheder indenfor forretningsområderne Bæredygtig Energi samt Design. Der skal herunder indhentes den nødvendige dokumentation, og Erhvervsstyrelsen skal anmodes om, at tilsagnet ændres i overensstemmelse med et udvidet investeringsfokus. Sekretariatet er i gang med at indsamle dokumentation. Denne udvidelse af fondens investeringsfokus må forventes at skabe yderligere efterspørgsel efter kapital fra Welfare Tech Invest.
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Med de mange initiativer, der er igangsat indenfor forretningsområderne Bæredygtig Energi samt Design,
må det forventes, at flere nye virksomheder er kommet til, og at disse er blevet løftet til et niveau, hvor der er
behov for venturekapital til den videre vækst. Desuden er elitetræningsforløbet, Accelerace Welfare, nu
igangsat. Dette forventes at skabe yderligere efterspørgsel efter kapital hos Welfare Tech Invest. Endvidere
må det forventes, at det arbejde som Accelerace indtil nu har gennemført, som managementselskab for fonden, vil resultere i stadig øget tilgang af velfærdsteknologiske investeringsprojekter til Welfare Tech Invest.
På baggrund af ovenstående initiativer foreslås det, at der tilføres Welfare Tech Invest op til 10 mio. kr. mere
fra EU's Socialfond. Midlerne vil blive anvendt til investeringer i og lån til iværksættere indenfor forretningsområderne.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

•

8.

At formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der afsættes op til 10 mio. kr. fra Den Europæiske Socialfond til udvidelsen af Welfare Tech Invest. Imidlertid er der p.t. kun 4.862.433,07 kr. til rådighed på Socialfondens prioritet 2. Derfor indstilles projektet til dette beløb, men mulighed for at få
suppleret op til 10 mio. kr. med tilbageløbsmidler.
At formandskabet bemyndiger sekretariatet til at udmønte tilbageløbsmidler op til det maksimale beløb.

Merbevilling til puljen til kommercialisering af offentlig-privat
innovation

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 16. juni 2011 besluttede Vækstforum at indstille projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation” til støtte fra EU’s Regionalfond og fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Puljen støtter mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders arbejde
med kommercialisering af produkter inden for Vækstforums forretningsområder i samarbejde med offentlige
parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt. Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.
Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation har vist sig at være attraktiv for virksomhederne på
grund af den enkle administration, og flere produkter er nu på vej mod markedsmodning.
Til ansøgningsfristen den 29. april 2013 modtog sekretariatet 10 ansøgninger om i alt ca. 9,1 mio. kr. i støtte
fra puljen. På nuværende tidspunkt er der ca. 6,8 mio. kr. tilbage i puljen. Således er der søgt 2,3 mio. kr.
mere, end der er til rådighed i puljen. Desuden er sekretariatet blevet informeret om, at der er flere projektforslag på vej til fristen den 8. august 2013.
Derfor foreslås det, at der afsættes en merbevilling på op til 3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 1,5 mio. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler til Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, således at der vil være midler til rådighed til kommende ansøgningsrunder.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

At formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges et yderligere tilskud til ”Pulje til
kommercialisering af offentlig-privat innovation” på op til 3.000.000 kr. fra Den Europæiske Regionalfond. Såfremt de øvrige indstillinger følges, er der imidlertid p.t. kun 2.177.858,96 kr. til rådighed på
Regionalfonden. Derfor indstilles projektet til dette beløb, men med mulighed for at få suppleret op til
3.000.000 kr. med tilbageløbsmidler. Uanset tilskuddets størrelse kan bevillingen maksimalt udgøre
50 % af de støtteberettigede udgifter.
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•

•

9.

At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges
et yderligere tilskud til ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation” på 1.500.000 kr. fra
de regionale erhvervsudviklingsmidler - bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter.
At formandskabet bemyndiger sekretariatet til at udmønte tilbageløbsmidler op til det maksimale beløb

Styrket samarbejde mellem Region Syddanmark, Midtjylland og
Nordjylland – opfølgning på OECD rapport

Sagsfremstilling
Som opfølgning på OECD-rapportens anbefaling om at styrke det tværregionale samarbejde har administrationerne fra Region Nordjylland, Region Nordjylland og Region Syddanmark identificeret otte relevante områder, hvor samarbejdet kan styrkes yderligere med udgangspunkt i de enkelte regioners styrkepositioner.
I den forbindelse er der lagt op til at styrke samarbejdet på følgende otte områder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sundheds- og velfærdsinnovation
Fødevarer
Energi
Kreative erhverv
Kapital/ iværksætteri
Fremtidens industri
Turisme
Specialiserede analyser

Inden for de otte områder foreslår administrationerne, at der konkret igangsættes en række initiativer, som vil
blive uddybet i et bilag, der kort redegør for baggrund, igangværende samarbejder og mulige initiativer.
På administrativt niveau er samarbejdsaftalen under udarbejdelse. Det er målsætningen, at en samarbejdsaftale kan være klar til at blive lagt parallelt op i de tre vestdanske vækstfora i juni måned.
På mødet i formandskabet gives en mundtlig status.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•

at formandskabet tager punktet til orientering
at en endelig samarbejdsaftale mellem Vækstforum for Nordjylland, Vækstforum for Midtjylland og
Syddansk Vækstforum forelægges til godkendelse i Vækstforum på mødet den 25. juni 2013.

Bilag
Bilag 9 – Samarbejdsaftale mellem Vækstforum for Nordjylland, Vækstforum for Midtjylland og Syddansk
Vækstforum (vil foreligge på Vækstforums møde)

10. Grøn omstilling - Grønne forretningsmodeller
Sagsfremstilling
Vækstforum blev på sit møde den 4. april 2013 orienteret om et kommende statsligt initiativ ”Grøn omstilling Grønne forretningsmodeller”, hvortil der er afsat 10 mio.kr. på finansloven 2013. På statens initiativ indgår
fremme af grønne forretningsmodeller i Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem Syddansk Vækstforum og
regeringen, som netop er godkendt af begge parter.
Formålet med Grønne forretningsmodeller er, at virksomhederne kan udvikle og implementere en forretningsmodel, der sikrer en mindre påvirkning af miljøet og samtidig kan sikre virksomhederne en større omsætning og udvidet business case, som giver dem konkurrencefordele.
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Erhvervs- og Vækstministeriet er ansvarlig for gennemførelse af initiativet, der er opdelt i to faser. Erhvervsstyrelsen har ansvaret for fase 1, hvortil der er afsat 10 mio. kr. I fase 1 udarbejder virksomhederne en business case og en skitse til en grøn forretningsmodel. Fase 1 er åben for alle interesserede virksomheder, og
de vil primært blive rekrutteret af en facilitator betalt af Erhvervsstyrelsen. Regionerne forpligter sig også til at
hjælpe med rekrutteringen gennem f.eks. brancheorganisationer, regionale netværk, klynger mv. Virksomhederne vil blive screenet for deres potentiale for udvikling af en grøn forretningsmodel, og der vil blive udvalgt ca. 25 virksomheder til at gennemføre fase 1. Regionerne vil blive hørt ifm. udvælgelsen af virksomheder. Administrationen foreslår, at virksomhederne udvælges indenfor Vækstforums tre forretningsområder.
I fase 2 vil der ske en udvikling, test, tilpasning og implementering af den grønne forretningsmodel udviklet i
fase 1. Fase 2 finansieres udelukkende af de regionale erhvervsudviklingsmidler. Regionen udvælger virksomheder, der går videre til fase 2. Administrationen foreslår, at denne udvælgelse foregår på lige vilkår med
andre ansøgninger. Det betyder, at virksomheder, der ønsker at gå videre i fase 2, ansøger Vækstforum, og
ansøgningen vil blive vurderet med udgangspunkt i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, dvs. den skal
ligge inden for Vækstforums tre forretningsområder, være geografisk placeret i regionen og vurderes ud fra
dens effekt. Virksomheder kan modtage op til 50 % i støtte og maksimalt 1 mio. kr. i tilskud i fase 2. Bevillinger i fase 2 vil først ligge i 2014.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- At formandskabet indstiller til Vækstforum
•
•

At ansøgninger til initiativet Grønne forretningsmodeller skal ligge inden for Vækstforums 3 forretningsområder og skal leve op til de samme krav som andre ansøgere
At sekretariatet bemyndiges til at udvælge virksomhedsprojekter til fase 1

11. Status på afvikling af Syddansk Turisme
Sagsfremstilling
Syddansk Turisme har indtil videre forbrugt 1.873.242 kr. af de reserverede 2,6 mio. kr. til afvikling af Syddansk Turisme. Der forventes kun et yderligere træk på ca. 30-50.000 kr., hvorefter der ikke vil være flere
aktiviteter relateret til afvikling af Syddansk Turisme.
Syddansk Turismes anmodning om vedtægtsændring er blevet godkendt. Fonden hedder nu Inspiring Denmark, og bestyrelsen består af syv medlemmer. Vækstforum har udpeget tre medlemmer: Grete Højgaard
fra Messe C, Henrik Höhrmann fra Legoland og Jack Nielsen fra Radisson Blu H.C. Andersen Hotel. Derudover består bestyrelsen af Lasse Krull og Karsten Uno Petersen, der begge er udpeget af regionsrådet, Jørn
Pedersen, udpeget af KKR og Lars Erik Jønsson, udpeget af VisitDenmark. Bestyrelsen konstituerede sig på
bestyrelsesmøde den 22. maj 2013 med direktør Jack Nielsen som formand og regionsrådsmedlem Lasse
Krull som næstformand. Fondens fokus er tiltrækning af internationale kongresser og konferencer.
Fondens bestyrelse besluttede i april 2013 at stoppe dialogen med Tietgenskolen om overdragelse af projektet ”Oplevelsernes Academy” efter at have modtaget et uacceptabelt højt krav om kompensation til skolen
ved deres overtagelse af projektet. Projektet drives i stedet videre af Inspiring Denmark, indtil det udløber 30.
april 2014. Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt, som udvikler kurser og efteruddannelse for turismesektorens virksomheder. Det samlede budget er på 43,6 mio. kr. Projektets perioderegnskab pr. 28. februar.
2013 viser, at der på nuværende tidspunkt er tilvejebragt mere end den budgetterede deltagerfinansiering.
På baggrund af de allerede indgående aftaler og forventninger er det projektledelsens vurdering, at projektet
kan gennemføres udgiftsneutralt og ikke vil medføre omkostninger for fonden Inspiring Denmark.
Inspiring Denmarks økonomiske mellemværende med Vejle Kommune i forbindelse med overdragelse af
projektet ”Leg og Læring - Kids ’n Tweens” er forsat uafsluttet, men er reduceret til et forbehold fra Vejle
Kommune på ca. 60.000 kr. relateret til Inspiring Denmarks dokumentation af projektomkostninger samt et
refusionskrav fra Inspiring Denmark på 174.520 kr., som er erkendt af Vejle Kommune. Kommunen frafaldt
6. maj 2013 et krav på 115.000 kr. vedr. feriepenge. Det nu begrænsede økonomiske mellemværende står i
Inspiring Denmarks favør og forventes at kunne afsluttes senest, når projektet har aflagt slutregnskab til
Erhvervsstyrelsen i løbet af 2013.
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Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum godkender status på afviklingen af Syddansk Turisme og beslutter, at status på afvikling ikke længere er et fast punkt på formandskabets og Vækstforums møder.
at der føres 300.000 kr. tilbage af de reserverede 2,6 mio. kr. til afvikling af Syddansk Turisme, således at beløbet til afvikling ikke overstiger 2,3 mio. kr.

Bilag
Bilag 11 – Afviklingsomkostninger for Syddansk Turisme

12. Hjemtagning af EU-midler til forskning, udvikling og innovation –
”EU-DK support samarbejdet”
Sagsfremstilling
Med afsæt i regeringens innovationsstrategi skal der etableres et styrket samarbejde, ”EU-DK Support”, der
skal understøtte den danske deltagelse i EU-programmer inden for forskning, innovation, erhvervsudvikling
og iværksætteri. Det fremgår af den netop indgåede Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum og regeringen.
Samarbejdet skal sikre, at danske forskere og virksomheder får velkvalificeret, effektiv og rettidig hjælp og
rådgivning i deres EU-arbejde, samt at danske forskere og virksomheder får overblik over mulige EUstøttemuligheder.
EU-DK Support samarbejdet har fokus på at imødekomme følgende brugerbehov:
• Nem og overskuelig adgang til EU-rådgivning
• Målgrupperelevant og opsøgende indsats
• Matchmaking og partnersøgning
• Formidling af cases og succeshistorier
Parterne er enige om, at der i 2013 udarbejdes en aftale, der skal beskrive EU-DK Supports services fra
2014. Erhvervs- og Vækstministeriet samt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser vil sammen med de rådgivende aktører, herunder de regionale vækstfora, definere, hvordan EUrådgivningen kan samtænkes i praksis.
En del af strategien er at skabe et mere sammenhængende og koordinerende rådgivningssystem, der skal
sikre merværdi for regionens virksomheder og forskningsinstitutioner, og bidrage til den regionale indsats for
vækst- og erhvervsudvikling i regi af Vækstforum og den regionale indsats for sundhedsforskning i regi af
regionsrådet.
Der skal etableres et formelt netværkssamarbejde mellem alle relevante aktører, herunder de regionale
vækstfora. Styrelsen for Forskning og Innovation/ Eurocenter vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen koordinere EU-DK Support netværket.
Vækstforaene opfordres til at tilkendegive, at de vil arbejde for en øget dansk deltagelse i de relevante EUprogrammer samt indtænke EU-dimensionen i det regionale erhvervsfremmesystem, herunder i regionale
programmer og regionale klyngesatsninger. De relevante regionale operatører opfordres samtidig til at indgå
aftale om deltagelse i EU-DK Support.
Der indgås en formel aftale om etablering at rådgivernetværket ”EU-DK Support”, inden for forskning, innovation og erhvervsfremmesystemet på tværs af fagområder og landsdele. Der lægges op til, at såvel de regionale vækstfora som de regionale kontorer i Bruxelles, indgår i aftalen som netværkspartnere. I Syddanmark
foreslås det, at Det Syddanske Bruxelles-kontor (SDEO) bliver udførende på opgaver i relation til samarbejdet.
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Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum godkender samarbejdsaftalen og tilkendegiver, at de også fremadrettet vil indtænke
EU-dimensionen i den regionale erhvervsfremmeindsats, herunder i regionale programmer og regionale klyngesatsninger
at Vækstforum uddelegerer operatør-opgaven til Det Syddanske Bruxelles-kontor

Bilag
Bilag 12 – Aftale om etablering af EU-DK support-samarbejdet

DEL II Orienteringspunkter
13. Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen
Sagsfremstilling
På vegne af Syddansk Vækstforum mødtes Vækstforums formandskab den 30. maj 2013 med erhvervs- og
vækstminister Annette Vilhelmsen, sundhedsminister Astrid Kragh samt minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen for at indgå aftale om vækstpartnerskab 2013 og drøfte de nationale og regionale rammer for at skabe vækst og arbejdspladser i Syddanmark.
Aftalen sætter særligt fokus på initiativer, der følger op på evalueringen af kommunalreformen og arbejdet i
vækstteams og rummer en række initiativer inden for tre indsatsområder:
1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination
Inden for disse områder blev der bl.a. aftalt fire syddanske fyrtårne:

a) Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation, herunder det syddanske fyr-

b)
c)

d)

tårn inden for velfærdsteknologi samt markedsudvikling i tilknytning til nyt sygehusbyggeri. Her gav
regeringen blandt andet opbakning til dansk deltagelse i et internationalt konsortium omkring udvikling af et Knowledge and Innovation Community (KIC) på dette område.
Samarbejde om robotteknologi, herunder et initiativ om styrket samarbejde med Japan om velfærds- og robotteknologi.
Samarbejde om energi, herunder at der arbejdes for, at Lindoe Offshore Renewables Centers
(LORC) kan blive udpeget som internationalt testcenter blandt de danske testfaciliteter inden for
vindteknologi og at der i fællesskab arbejdes for at sikre kvalificeret arbejdskraft og tiltrække spidskompetencer samt adgang til forskning og udvikling inden for områderne offshore og energieffektivisering.
World Design Capital og Designpartnerskab, herunder et initiativ om at styrke virksomhedernes
designanvendelse og understøtte udviklingen af en stærk og kommercielt orienteret designbranche

Derudover blev det aftalt, at Syddansk Vækstforum stiller sin porteføljestyringsmodel og sine erfaringer til
rådighed for en eventuel fælles landsdækkende opfølgning på erhvervsudviklingsprojekter. Desuden var der
enighed om at styrke det grænseoverskridende samarbejde, herunder at parterne på forsknings- og uddannelsesområdet vil støtte og medvirke i den igangværende proces om at undersøge mulighederne for oprettelsen af et europæisk / internationalt universitets-campus i grænseregionen.
Endelig tilkendegav formandskabet overfor ministrene, at regeringen i den kommende strukturfondsperiode
bør undlade detailstyring af indsatsen og i stedet stille krav til resultater og effekt af indsatsen, således at der
er et regionalt handlerum, jf. Strukturfondsindsatsen.
Vækstpartnerskabsaftalen for 2013 er vedlagt som bilag, hvor beskrivelser af de enkelte initiativer fremgår.
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Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 13 – Vækstpartnerskabsaftale 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Temadrøftelse: Oplæg om benchmark og økosystemanalyse af Lean
Energy Cluster (kun på Vækstforummødet)
14. Status på klyngeindsatsen
Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede den 27. september 2012 at igangsætte to aktiviteter: 1) Plan for guldcertificering, og
2) Gennemførelse af økosystemanalyser.
Guldcertificering
For det første udarbejdes en plan for, hvordan de fire prioriterede syddanske klynger kan opnå guld status
efter EU's ECIE kriterier, som er en del af den fælles nationale-regionale klyngestrategi. Opnåelse af guld
status indikerer, at klyngeorganisationen er effektiv, men udløser ikke automatisk national, international eller
regional finansiering.
De fire prioriterede syddanske klynger er alle ECIE certificerede. Lean Energy, Design2innovate og Welfare
Tech har opnået bronze. Offshoreenergy.dk har opnået guld. Lean Energy planlægger at kunne blive guldcertificeret i 2014, og Welfare Tech i 2013. I Design2innovate har bestyrelsen vurderet, at der er behov for at
gennemføre en mere omfattende strategiproces forud for guldcertificering. Guldcertificering kan tidligst opnås ved udgangen af 2014.
Økosystemanalyser
For det andet gennemføres en analyse af de enkelte klyngers økosystemer. Det vil sige analyser af specialiseringen, rammerne og samarbejdet indenfor den syddanske vækstmodel (kvalificeret efterspørgsel og udbud, forskning og uddannelse samt finansiering) for hver af de fire klynger. Analyserne skal give input til at
styrke rammebetingelserne og optimere samspillet og samarbejdet på tværs af aktører indenfor de fire klynger, da det ses som en forudsætning for at indfri det langsigtede vækstpotentiale.
Indsatsen vil være differentieret i forhold til den enkelte klyngeorganisation. Arbejdet vil være afsluttet til april
2014.
De første delresultater fra økosystemanalyserne foreligger på Lean Energy området. I første halvår 2013
gennemføres analysen på velfærdsteknologiområdet. Derefter følger Design2innovate og Offshoreenergy.dk.
Innovationsnetværksansøgning
Som et redskab til styrkelse af klyngerne arbejdes der på, at de fire prioriterede klynger bliver en del af det
nationale klyngeprogram Innovationsnetværk Danmark. De fire syddanske klynger er alle kvalificeret til fase
2 med ansøgningsfrist 1. oktober 2013. Endelig afgørelse træffes medio december 2013.
I første ansøgningsrunde modtog Styrelsen for Forskning og Innovation 37 ansøgninger, hvoraf 28 er gået
videre til fase 2. Staten forventer at kunne støtte 10-15 innovationsnetværk i perioden 2014-2017. Udover
Lean Energy, Design2innovate, Welfare Tech og Offshoreenergy.dk er yderligere tre ansøgninger fra Region
Syddanmark (RoboCluster, Dansk Materiale Netværk og Innovationsnetværket for markedsføring og kommunikation) gået videre til fase 2. De tre matcher ikke selvstændigt Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi,
men de to første indgår som partnere i Vækstforums klynger.
13

Der forventes hård konkurrence om midlerne. Vækstforumsekretariatet understøtter på forskellige vis ansøgningsprocessen i de fire klynger inden for vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

15. Region Syddanmark vært for international klyngekonference i
september 2013
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde 27. september 2012 blev der orienteret om, at The Competitiveness Institutes’ (TCI)
årlige globale konference holdes i Kolding fra den 3.-6.september. TCI er et globalt netværk af praktikere
inden for klynger, konkurrenceevne og innovation.
Region Syddanmark er vært for konferencen sammen med REG X – det danske klyngeakademi, Syddansk
Universitet, Trekantområdet Danmark, Kolding kommune og den Dansk-Tyske Region. Den syddanske erhvervsturismesatsning Inspiring Denmark har medvirket til at tiltrække konferencen til Syddanmark.
Konferencens tema er ”Strategiske Innovationspartnerskaber” med fokus på at fremme samarbejdet om
innovation mellem virksomheder, myndigheder og videnmiljøer i klynger.
På årets TCI-konference er det overordnede mål at få en bedre forståelse for, hvordan innovationspartnerskaber fungerer i praksis, hvad man kan lære af dem, og hvordan de skaber værdi i klyngesammenhæng.
Der er også fokus på, hvordan og hvorfor virksomheder (multinationale selskaber, små og mellemstore virksomheder og iværksættere) og organisationer deltager i innovationspartnerskaber. Desuden drøftes forskellige modeller for, hvordan innovationspartnerskaber kan anvendes som løsninger for de samfundsmæssige
udfordringer, vi står over for.
Med henblik på at markedsføre og præsentere danske og syddanske styrker indledes konferencen med
heldags ekskursioner til seks klynger, herunder Welfare Tech, Offshoreenergi.dk, Lean Energy og Design2innovate.
Uddannelsesminister Morten Østergaard holder oplæg om den fælles nationale-regionale klyngestrategi på
konferencen. Rektor Jens Oddershede holder som medlem af Vækstforums formandskab oplæg om Vækstforums klyngesatsning. Det nærmere program, tilmelding mv. kan ses på konferencens hjemmeside
www.tci2013.com
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

16. Status på Partnerskabet for sundheds- og sygehusinnovation
Sagsfremstilling
Med henblik på at hjælpe danske virksomheder til at kunne byde ind med nye velfærdsløsninger, etablerede
Fornyelsesfonden (nu Markedsmodningsfonden) og de fem regioner i 2011 Partnerskabet for sundheds- og
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sygehusinnovation. Partnerskabet råder over 100 mio. kr. i 2012-2013. Heraf har Fornyelsesfonden bidraget
med 50 mio. kr. og hver af de fem regioner med 10 mio. kr. Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark
har bidraget med 10 mio. kr. til sygehuspartnerskabet.
Der er givet tilsagn om 56,8 mio. kr. til ti innovationsprojekter. Fire markedsmodningsprojekter har tilsammen
opnået tilsagn om i alt 17 mio. kr. I alt er der, til såvel innovations- som markedsmodningsprojekter, givet
tilsagn om 73,9 mio. kr.
Samlet set har de 10 mio. kr. fra Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark til Partnerskabet for Sundheds- og Sygehusinnovation sikret 21,5 mio. kr. i tilsagn til syddanske aktører.
Seks syddanske virksomheder er partnere i de indstillede projekter. Det drejer sig om virksomhederne KEN
Hygiene Systems, Broby; Alu Technologies, Bylderup-Bov; LINAK A/S, Nordborg; Teccluster A/S, Egtved,
HILSBERG & PARTNER ApS., Svendborg og Gibotech A/S, Odense.
Odense-virksomheden Gibotech er projektholder for et innovationsprojekt, som har opnået tilsagn til et projektbudget på 17,2 mio. kr., hvilket er partnerskabets andet største projektbudget. Projektet hedder ”RoboSort” og handler om at automatisere de arbejdsopgaver, der ligger mellem ankomst af blodprøven til sygehuslaboratoriet og analyse af blodprøven.
Den sønderjyske virksomhed Alu Technologies er projektholder for et markedsmodningsprojekt med et projektbudget på 7,3 mio. kr. Projektet har til formål at teste og markedsmodne en transportvogn til kirurgiske
operationsinstrumenter.
Samlet set er medvirkende syddanske private aktører indstillet til 14,9 mio. kr. i tilsagn. Dertil kommer, at
RoboCluster, Welfare Tech og Fonden AluCluster indgår som partnere i tre forskellige projekter, der i alt er
indstillet til 1,1 mio. kr. i støtte.
Også en lang række syddanske aktører fra efterspørgselssiden indgår i projekter, der støttes af partnerskabet. Odense Universitetshospital og Syddansk Sundhedsinnovation er med i flere projekter, mens Sygehus
Sønderjylland og Faaborg-Midtfyn Kommune indgår som teststeder.
Der er syddanske aktører fra efterspørgselssiden med i 6 ud af 14 projekter. I alt er medvirkende syddanske
offentlige aktører indstillet til 5,5 mio. kr. i tilsagn.
Erhvervsstyrelsen har ultimo marts 2013 foreslået at gøre partnerskabets initiativer endnu mere efterspørgselsdrevne. Derfor forventes puljens resterende midler – ca. 35 mio. kr. – i løbet af 2013 at blive fordelt som
følge af en PCP-pulje (pre-commercial procurement), hvor udviklingen af innovative løsninger på de udfordringer, som regionerne står overfor i forbindelse med de nye sygehusbyggerier, konkurrenceudsættes.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

17. Status på Vestdansk Investeringsfremme
Sagsfremstilling
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark. Vækstforum har støttet initiativet siden 2007.
Der er i alt ni projektledere placeret i de tre vestdanske regioner. I Syddanmark er der placeret tre projektledere. De to er placeret i Syddanske Forskerparker i Odense hos Welfare Tech. Disse projektledere har særligt fokus på at tiltrække virksomheder indenfor Vækstforums forretningsområder ’Bæredygtig energi’ og
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’Sundheds- og velfærdsinnovation. Derudover er der en projektleder indenfor designområdet, som er placeret på Designskolen Kolding, i tilknytning til Design2innovate.
På mødet den 27. marts 2012 besluttede Syddansk Vækstforum at videreføre medlemskabet af FVI og det
årlige kontingent for årene 2013 og 2014. Beslutningen blev taget med den bemærkning, at resultaterne for
Syddanmark skulle forbedres.
FVIs årsrapport 2012 er nu offentliggjort.
Jobs i Vestdanmark (tiltrukket eller fastholdt)
2007
2008
2009
Nordjylland
40
117
156
Midtjylland
31
203
367
Syddanmark 340
268
45
Total
411
588
568

2010
65
11
38
114

2011
432
103
40
575

2012
48
437
246
731

Total
858
1152
977
2987

Invest in Denmarks resultater bliver evalueret eksternt af revisionsfirmaet KPMG. De udenlandske virksomheder bliver blandt andet spurgt til antallet af skabte eller fastholdte jobs. Her indgår kun det antal arbejdspladser, som virksomheden oplyser, vil blive skabt eller fastholdt i løbet af det første år efter etablering.
Tallene for Syddanmark dækker over i alt 8 investeringsprojekter, som fordeler sig med to projekter indenfor
Life Science, fem indenfor Cleantech og ét indenfor ICT.
Det kan konstateres, at resultaterne for Syddanmark i 2012 ser bedre ud end i de tre foregående år, og de
ligger fornuftigt i forhold til de forretningsområder Syddansk Vækstforum satser på. Det må dog stadig være
ambitionen, at jobskabelsen i Syddanmark når samme niveau, som det der er skabt i Midtjylland.
Indstilling
Det indstilles,
-

At formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 17 – Årsrapport – Foreningen Vestdansk Investeringsfremme 2012

18. Region Syddanmarks Vækstbarometer 2. kvartal 2013
Sagsfremstilling
Der er svag optimisme at spore i forhold til både omsætning og job i forhold til sidste måling i januar. Der er
nu flere optimistiske virksomheder end negative virksomheder, hvad angår forventninger til både større omsætning og jobvækst.
De mest vækstoptimistiske brancher er videnservice og anden service. Optimismen er fortsat lav i byggeriet
og i detailhandelen, men der er tegn på bedring. Forventningerne til omsætningen i industrien er uændret i
forhold til målingen i januar.
Alle brancher undtagen handel med køretøjer oplever, at flere virksomheder forventer flere ansatte.. Mest
markant er tendensen hos videnservice, hvor joboptimismen nu er størst blandt alle brancher. I industrien og
i detailhandlen forventningen til flere job stadig overvejende negativ, men pessimismen er dalende. Jobforventningerne i byggeriet er gået fra at være overvejende negativ til at være overvejende positiv.
Alle brancher er optimistiske med hensyn til ordrebeholdningen, og de fleste brancher forventer større ordrebeholdning i forhold til seneste måling i januar. Flere virksomheder forventer også bedre adgang til finansiering. Det har en positiv effekt på investeringerne og der spores også en forsigtig optimisme på det område.
Til gengæld udviser eksportforventningerne nu en faldende tendens efter en længere periode med stigende
konjunkturer.
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Målingen af konjunktur og forventninger viser udvikling på relativ kort sigt. Målingerne siger ikke noget om de
langsigtede konsekvenser, der tegner sig for erhvervslivet i lyset af f.eks. lavt uddannelsesniveau, lav produktivitetsvækst og stadig færre i den erhvervsaktive alder.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, april 2013, er baseret på 902 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles,
-

At formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 18 – Region Syddanmarks Vækstbarometer 2. kvartal 2013

19. Vækstforums kommunikationsindsats
Sagsfremstilling
Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 16. marts 2013 – 30. maj 2013
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse
af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 16. marts 2013 – 30. maj 2013 har medierne bragt nedenstående omtale af
Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 100
Online: 132
TV-indslag: 2
Radio: 3
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 11
Bæredygtig energi: 54
Oplevelseserhverv: 43

Tværgående: 72
Grænseoverskridende samarbejde: 0
Vækst i yderområderne: 57

Indstilling
Det indstilles,
at formandskabet indstiller til Vækstforum:
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 19 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 16. marts 2013 – 30. maj 2013

20. Økonomioversigt for handlingsplan 2012-13
Sagsfremstilling
Status for indstillinger
Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, er alle strukturfondsmidlerne disponeret. Der vil være et
større beløb indstillet end det nuværende restbudget for både Socialfonden og Regionalfonden, hvis indstil17

lingerne imødekommes. Det overskredne beløb vil kun blive udmøntet i takt med, at der sker tilbageløb af
uforbrugte midler fra andre projekter. Ved at indstille et større beløb end restbudgettet, vil det være muligt at
sikre en hurtig udmøntning af de forventede tilbageløbsmidler.
Det bør derudover bemærkes, at:
- Overvågningsudvalget for strukturfondene besluttede i november 2012, at ikke-bevilgede strukturfondsmidler efter den 15. juni 2013 skal overgå til fælles disposition mellem regionerne, såfremt der
på skæringsdatoen på landsplan er mere end 5 mio. kr. ikke-bevilgede midler. Tilbageløbsmidler,
som indkommer efter 15. juni 2013, vil fortsat være til disposition for de regionale vækstfora. Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, vil der den 15. juni 2013 ikke være ikke-bevilgede
syddanske strukturfondsmidler. Erhvervsstyrelsen vil på tilsvarende vis opgøre restmidlerne på
landsplan den 1. oktober 2013 og den 1. januar 2014.
- Yderområdeprocenten vil med de forventede indstillinger ligge på 39 %, hvilket er lidt under målsætningen på 41 %.
Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2012-13, herunder indstillinger og budget.
Strukturfondsindstillinger i 2007-13

Budget 2007-13
Indstillinger i alt 2007 – 11/6-2013
(justeret for tilbageløb)
Heraf indstillet i 2012-13
Rest for programperioden 200713

Socialfonden
prioritet 1
215.472.041 kr.

Socialfonden Socialfonden
prioritet 2
I alt
159.676.412 kr. 375.148.452 kr.

Regionalfonden
379.148.452 kr.

217.800.386 kr.
84.448.031 kr.

164.813.979 kr. 382.614.364 kr.
25.200.898 kr. 109.648.929 kr.

380.099.275 kr.
85.527.217 kr.

-2.328.345 kr.

-5.137.567 kr.

-7.465.912 kr.

-950.823 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler - indstillinger i 2012-13
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budget 2012-13
206.284.023 kr.
Overførsler og tilbageløb fra 2007-12
-167.201 kr.
Indstillet 2012-13
-140.351.757 kr.
Rest 2013
65.765.065 kr.
Yderområde-% (2007 -)
Målsætning
Socialfond og Regionalfond

41%

Før 11/6-2013 Efter 11/6-2013
39%
39%

N+2 Risiko
Socialfond
N+2 Risiko for 2013 pr. 24/5-2013

104,9 mio. kr.

Regionalfond
33,3 mio. kr.

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.
**) N+2 Risiko 2013 er det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når det anførte forbrug.

Tilbageløb
Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på. For
Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.
Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2013 er:
-

Regionalfond: 23,4 mio. kr. svarende til 7 % af de indstillede midler.
Socialfond: 44,8 mio. kr. svarende til 14 % af de indstillede midler.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 33,6 mio. kr. svarende til 5 % af de indstillede midler.
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Ovenstående beløb forventes at stige i takt med, at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og
kan dermed disponeres igen.
Forbrug og N+2
I indeværende strukturfondsperiode inkl. den forventede indstilling på formandskabsmødet den 11. juni 2013
har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 380,1 mio. kr. (justeret for tilbageløb), hvoraf
der er udbetalt 186,7 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt 382,6
mio. kr. (justeret for tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 111,4 mio. kr. I forbindelse med det igangsatte porteføljestyringsprojekt vil der fortsat blive fulgt op på såvel resultater som forbrug.
N+2 risikoen for 2013 angiver det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne
når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2013. Risikoen falder
derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.
Handlingsplan 2012-13: Indstillede midler fordelt på forretningsområde

Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstforums særlige indsatser som talentsatsningen, indsatsen for fastholdelse af produktion gennem automatisering, samt kontingent til Vestdansk Investeringsfremme og Bruxellesforeningen.

Indstilling
Det indstilles,

-

at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

21. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-12
Sagsfremstilling
Den udarbejdede bevillingsstatus viser, hvilke indstillede projekter, der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervsstyrelsen, behandles i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.
Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervsstyrelsen,
idet differencer, som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på
afsluttede projekter, fremgår af oversigten.
På nuværende tidspunkt er der kun to projekter af de projekter, som Vækstforum indstillede til tilsagn den 6.
december 2012, der ikke har modtaget tilsagn.
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Indstilling
Det indstilles,
-

At formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 21 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte.

DEL III – Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne
ansøgninger
22. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforums pulje til
offentlig-privat innovation
På Vækstforums møde den 29. november 2010 fik Vækstforums formandskab bemyndigelse til at træffe
afgørelse vedrørende ansøgninger under puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Formandskabet skal tage stilling til ét projekt, der er indkommet til ansøgningsfristen for puljen den 12. februar 2013.
Der er indstillet ét projekt til tilsagn. Tre ansøgninger (”Test og afprøvning af robotassisteret træning hos
Faaborg-Midtfyn Kommune (TAR-FMK)”, ”Den kommunikerende seng” og ”Sengebetjening til Plejesektoren”) er blevet trukket tilbage af ansøger.
Projekt
Armaturopvarmet Brugsvand v. ONEHEAT
Holding ApS

Forretningsområde
Bæredygtig energi

Indstilling
A: Tilsagn

Projektet er vurderet i forhold til, om det lever op til formålet og kriterierne i puljen til kommercialisering af
offentlig-privat innovation.
Formålet med puljen er at understøtte mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore
virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation,
Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv – herunder samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.
Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.
I vurderingen af ansøgningen er der lagt vægt på følgende kriterier, som blev godkendt af Vækstforum på
mødet den 16. juni 2011:
-

En velbeskrevet relation til forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig
Energi og Oplevelseserhverv i Vækstforums handlingsplan 2012-13
At der er tale om en teknologi/service, som står umiddelbart over for markedsintroduktion
At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af
erhvervene inden for de tre forretningsområder
At det dokumenteres, at der vil være tale om et offentlig-privat samarbejde til gensidig fordel
At projektet bidrager til øget eksport

Økonomi
Der er afsat 20 mio. kr. til puljen, og såfremt indstillingen følges, er der 6.811.094 kr. tilbage i puljen.
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Ramme
Tidligere bevilget
Indstillet på mødet
11/06-2013
Rest

20.000.000
12.073.474
1.115.432
6.811.094

Særligt omkring potentialevurderingen
Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.
1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont
for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil
realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til hvor mange penge, der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.500.000 kr.).
2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give
effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier inden for puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Det skal bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums regulære projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset
puljen. Vurderingen af projekternes effekt skal derfor primært anvendes til at se projekternes relative placering i forhold til hinanden.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

at formandskabet tager punktet til orientering

Bilag
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Bilag 22 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums pulje til kommercialisering af offentligprivat innovation.

23. Behandling af ansøgninger til Vækstforums pulje til
kommercialisering af offentlig-privat innovation
Projektet ”Armaturopvarmet brugsvand” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation:
Kr. 1.115.431,88
Projektet

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Konklusion

ONEHEAT er en lille virksomhed i Vejle, der har udviklet og patenteret en ny vandopvarmningsteknologi. Teknikken opvarmer vand ved hjælp af elektrisk kortslutning
tæt på aftapningsstedet. Denne teknologi ønsker Odense Universitetshospital at
teste, da den kan give store energibesparelser, vandbesparelser, byggebesparelser
samt minimere forekomsten af legionella bakterier. Den nye teknologi modsvarer de
planer, som NYT OUH har for at bygge hospitalet op med decentrale varme, el,
vand og ventilationsløsninger. Såfremt projektet lever op til de forventede resultater,
vil OUH benytte sig af teknologien. Efterspørgselspotentialet på NYT OUH og
gammelt OUH er ca. 10.000 enheder. Denne efterspørgsel vil medføre en større
lokal og regional produktion af ONEHEATs teknologi.
Ansøger:
ONEHEAT Holding ApS, 7100 Vejle, CVR: 33147929. Virksomheden installerer,
demonstrerer, tilpasser og effektdokumenterer teknologiplatformen i samarbejde
med OUH.
Partner:
Odense Universitetshospital, OUH Facility Management, 5000 Odense C, CVR:
29190909. Stiller facilitet til rådighed for demonstration af ONEHEATs teknologi.
Deltager i projektets undersøgelser.
Samlet budget: kr. 1.487.242,50
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.115.431,88
Egenfinansiering i alt: kr. 371.810,63
Score på projektets forventede effekt (3):
Gennemsnitlig score på tid og pris (3,5):
Sekretariats vurdering: Sekretariatet vurderer på baggrund af den indsendte ansøgning samt efterfølgende møde med ansøger og kontakt til OUH, at projektet kan
opnå de ønskede resultater. OUH vil kunne opnå store besparelser på energi, vand,
byggeri samt minimere et problem med legionella bakterier. ONEHEAT har en perspektivrig teknologi, som via nærværende projekt vil kunne demonstrere sit potentiale, og på kort sigt efterfølgende generere 5 nye arbejdspladser og en omsætning
på omkring 50 mio. kr.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• projektet understøtter forretningsområdet bæredygtig energi og lever op til
kravene for OPI-projekter,
•

nærværende projekt kan give ONEHEAT den ønskede dokumentation for
sin teknologi og dermed en salgsplatform, der kan generere regional vækst
og beskæftigelse,

•

projektet også får stor betydning for OUH, der får afprøvet en efterspurgt
teknologi, som kan effektivisere det gamle og NYE OUHs udgifter til opvarmning af vand.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
22




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering
af offentlig-privat innovation på 1.115.431,88 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden.

Bilag
Bilag 23 – Indstillingsskema Armaturopvarmet brugsvand.

24. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforum
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde 4. april 2013 besluttede Vækstforum at bemyndige formandskabet til at indstille projekter til bevilling fra Socialfonden og Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13,
samt indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.
Vækstforum træffer fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om regionale
erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr.
Der er i alt indkommet 12 ansøgninger, hvoraf tre projekter efterfølgende har trukket ansøgningen tilbage.
Dermed er der ni projekter til behandling. Heraf skal fire ansøgninger udelukkende behandles af formandskabet på mødet den 11. juni 2013, tre ansøgninger skal behandles både på formandskabets møde og på
Vækstforums møde den 25. juni 2013, og to ansøgninger skal udelukkende behandles af Vækstforum. Projekterne, som formandskabet skal træffe afgørelse om, er listet i tabellen nedenfor.
Projekt
FlexHospitalet v/ Odense
Maritime Technologi
LEC 2.0 v/ Lean Energy

Forretningsområde
Sundheds- og velfærdsinnovation
Bæredygtig energi

Indstilling
A: Tilsagn

Hvem træffer afgørelse?
Formandskabet

A: Tilsagn

Talent Attraction v/ worklive-stay Southern Denmark
Automation Syd
v/Syddansk Universitet,
Mads Clausen Instituttet
SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder v/ Blue
Ocean Robotics
Automation i Syd v/ Teknologisk Institut, Center
for Robotteknologi
Produktion og produktivitet 2020 v/ Business Kolding

Alle forretningsområder

A: Tilsagn

Formandskabet vedr. EU-midler
og Vækstforum vedr. regionale
erhvervsudviklingsmidler
Formandskabet

Særlig indsats for fastholdelse af produktion
gennem automatisering
Særlig indsats for fastholdelse af produktion
gennem automatisering

A: Tilsagn

Særlig indsats for fastholdelse af produktion
gennem automatisering
Særlig indsats for fastholdelse af produktion
gennem automatisering

A: Tilsagn

Formandskabet

C: Afslag

Formandskabet

A: Tilsagn

Formandskabet vedr. EU-midler
og Vækstforum vedr. regionale
erhvervsudviklingsmidler
Formandskabet vedr. EU-midler
og Vækstforum vedr. regionale
erhvervsudviklingsmidler

Derudover er der indkommet to ansøgninger, som udelukkende ansøger om regionale erhvervsudviklingsmidler, og derfor udelukkende skal behandles af Vækstforum. De to ansøgninger fremgår af bilag 24a.
Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet
og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles
krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt
erhvervspolitisk rationale.
Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2012-13.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
23

De indstillede beløb er maksimumbeløb.
Ansøgninger til ”Grøn Vækst puljen”, hvor der søges om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, vurderes både ift. de vurderingskriterier, der er gældende for ”Det Syddanske Grøn Vækst Program” og ift. Vækstforums øvrige vurderingskriterier.
Særligt omkring potentialevurderingen
Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.
1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont
for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil
realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give
effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.
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Bilag
Bilag 24a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til formandskabets møde 11. juni 2013 og Vækstforums møde den 25. juni 2013.
Bilag 24b – Orientering om indkomne ansøgninger

25. Forretningsområdet: Sundheds- og Velfærdsinnovation
Der er behandlet 1 ansøgning indenfor Sundheds- og Velfærdsinnovation.
Projektet ”Test og dokumentation af nyt koncept til design og drift af fleksible hospitaler” er placeret i
kategori A og indstilles til tilsagn.
Indstilling
Projektet

Ansøger og parter

A: Tilsagn
Regionalfondsmidler: 3.200.000 kr.
Ansøger søger om midler til at udvikle et koncept til fleksibelt hospitalsbyggeri, kaldet FlexHospital. Konceptet bygger på en højteknologisk platform for rådgivningsog videnydelser, baseret på et world wide unikt koncept for fremtidens fleksible
hospitaler. De fysiske rammer er baseret på en apps baseret forretningsmodel med
leverancer af docking stations og færdige funktionsmoduler.
Der søges midler til at fastlægge de nødvendige forudsætninger og krav for gennemførelsen af det fulde Flexhospital koncept projekt og udarbejdelse af motiveret
forslag til, hvorledes produktet kan opfylde de identificerede krav og specifikationer.
Projektet vil resultere i:
1. En fastlæggelse af de nødvendige forudsætninger og krav for Flexhospital produktet samt et motiveret forslag til, hvorledes produktet kan opfylde de identificerede krav og specifikationer. Forslaget er i form af skitser og indledende 3D studier og
et tilhørende forslag til overordnet produkt- og materialebeskrivelse.
2. En markedsrapport, som afdækker markedsmulighederne.
3. En forretningsplan i version 1, som afdækker produktomkostninger og mulige
indtægter.
Ansøger:
1. Odense Maritime Technology A/S, 5000 Odense C, CVR: 33074964. Ansøger, varetager den overordnede projektledelse og ledelse af Flexhospital
projektet.
Parter:
2. Arkitema K/S, 8000 Århus, CVR: 15696230. Bidrager med viden om byggeri af hospitaler, herunder alle byggeriets faser fra idé til ibrugtagning og
drift.
3. MT Højgaard A/S, 2860 Søborg, CVR: 12562233. Bidrager med viden om
byggeri af hospitaler herunder byggeledelse og -styring, samt facility management
4. Philips Denmark A/S, 2450 København SV, CVR: 43253018. Bidrager
med viden om, og R&D faciliteter til, holistisk design indenfor sundhedsløsninger.
5. Moe & Brødsgaard A/S, 2610 Rødovre, CVR: 64045628. Bidrager med viden om styring af store komplicerede planlægnings- og projekteringsforløb,
herunder dokumentation og rådgivning for at opnå myndighedsgodkendelser.
6. Teknologisk Institut, 2630 Taastrup, CVR: 56976116. Bidrager med viden
ift. afprøvning, test og udvikling indenfor byggekomponenter, beton- og
stålkonstruktioner, samt simulering, beregning og laboratorietests vedr.
energiforhold og mekanisk styrke.
7. Region Syddanmark – Syddansk Sundhedsinnovation, 5230 Odense,
CVR: 29190909 Jf. ansøgningen vil de blive inddraget i fase 2, hvor de bidrager med læring og vidensdeling om sygehusbyggeri.
8. Region Syddanmark – Sydvestjysk sygehus, 6700 Esbjerg, CVR:
29190909. Jf. ansøgningen vil de blive inddraget i fase 2, hvor de skal bidrage med indsigt i kliniske behov og hospitalsprocedurer, samt en indgående indsigt i hospitalsdrift.
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Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 8.000.000
Regionalfondsmidler: kr. 3.200.000
Egen finansiering i alt: kr. 4.800.000
Ja
Ja
Projektet er ikke scoret i effektmodellen, da kun en mindre del af projektet
indstilles til støtte.
Effekterne for gennemførelse af dette projekt vil være meget begrænsede. Det vurderes ikke, at gennemførelsen vil medføre flere nye jobs end de personer, som skal
udarbejde analyserne og deltage i projektarbejdet.
Det er dog ansøgers forventning, at gennemførelsen af den fulde projektbeskrivelse
vil medføre ansættelse af mindst 50 højtuddannede specialister, og at der indenfor
Flexhospital konceptet vil blive skabt 25-50 nye produkter i relation til sundhedsvæsenet og sygehusbyggeri.
Effekten af denne ansøgning er, at mulighederne og potentialet for Flexhospital
konceptet bliver undersøgt, og der bliver skabt et fundament for det videre arbejde i
forhold til at gennemføre det fulde projekt, såfremt der er basis for dette.
Projektet er ikke scoret i effektmodellen, da kun en mindre del af projektet
indstilles til støtte.

Tid og pris

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn/afslag, fordi:
• Mulighederne og potentialet for Flexhospital konceptet bliver undersøgt,
•

og der bliver skabt et fundament for det videre arbejde i forhold til at gennemføre det fulde projekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:











at Formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 3.200.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 40 % 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 projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels
at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og
opnåede resultater og effekter, og dels at projektet medvirker i en ekstern slutevaluering,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne
aktiviteter, resultater og forventede effekter.
at der foreligger underskrevne partnerskabserklæringer fra de deltagende partnere,
at der inden udbetaling af midler er indgået en underskreven samarbejdsaftale mellem partnerne, der er godkendt af vækstforumsekretariatet,
at projektet kan opfylde Erhvervsstyrelsens krav til tilskyndelsesvirkning for tilskud til store
virksomheder,
at der foreligger dokumentation for privat medfinansiering på minimum 60 %,
at ansøger tilfredsstillende kan begrunde udgifterne til gennemførelse af aktiviteterne i trin 1
fase 1.
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Bilag
Bilag 25 – Indstillingsskema Test og dokumentation af nyt koncept til design og drift af fleksible hospitaler

26. Forretningsområdet: Energi
Der er behandlet 1 ansøgning indenfor forretningsområdet Energi.
Projektet ”LEC 2.0” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 4.954.528,42 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 5.409.618,08 kr.
Projektet
Projektet har til formål at styrke virksomhedernes konkurrenceevne, som på kort,
mellemlangt og langt sigt bidrager til øget vækst og beskæftigelse i klyngens virksomheder. Det skal ske gennem udvidelse af Lean Energys tilbud til SMV’ere i forhold til at styrke videndeling, innovation, iværksætteri og internationalisering inden
for energieffektiviseringsteknologier. Projektets aktiviteter og indsatsområderne er
valgt på baggrund af benchmarkingen af Lean Energy i forhold til den europæiske
klyngecertificeringsstandard. Benchmarkingen konkluderede, at klyngen er i europæisk særklasse for størstedelen af parametrene, men påpegede samtidig en række forbedringsmuligheder. Projektet er en overbygning på Lean Energy 1.0 med
aktiviteter indenfor iværksætteri og eksport/internationalisering og en professionalisering af klyngen øvrige aktiviteter. Projektets gennemførelse sikrer tillige at klyngen kan opnå guldklyngecertificering som på sigt forventes at øge sandsynligheden
for at klyngen kan tiltrække kapital fra nationale og internationale puljer/fonde.
Projektet har 6 arbejdspakker udover administration og evaluering, bl.a.:
• Udvidelse af klyngens virksomhedsnetværk for at styrke en sammenhængende værdikæde
• Udvikling, afprøvning og implementering af generisk iværksætterkoncept
inden for Lean Energy Clusters virkeområde
• Identifikation af teknologitrends og markedsmuligheder med opfølgende
klyngeaktiviteter, herunder 4 matchmaking arrangementer, 12 tematiserede
netværksmøder, facilitering af 4 store innovationsprojekter (>10 mio.kr.) og
16 små innovationsprojekter (< 10 mio.kr.)
• Internationalisering, herunder afholdelse af 2 eksportworkshops målrettet
østeuropæiske markeder og etablering af 5 eksportpartnerskaber
• Videreuddannelse og international erfaringsudveksling til sikring af virksomhedernes fortsatte vækst
• Tæt dialog med virksomheder om udvikling af klyngens strategi. Udarbejdelse af handlingsplaner som monitoreres og følges op
• Offentlig-privat samarbejde om udbredelse af energieffektiviseringer for at
skabe en større efterspørgsel
Ansøger og parter

Ansøger:
1. Lean Energy, 6400 Sønderborg, CVR: 29727538
LE er projektleder og sekretariatsbetjener projektet. LE er ansvarlig gennemførsel af de fleste aktiviteter samt opsamling og formidling af viden.
Partnere:
2. Udvikling Fyn A/S, 5230 Odense M, CVR: 34206228
UF er Lean Energys primære kontakt til fynske virksomheder. UF er ansvarlig for udvikling af det generiske iværksætterkoncept og bidrager til bl.a.
matchmaking og innovation.
3. Dansk Miljø Eksport Fonden, 5250 Odense SV, CVR: 32083234
DMEF har erfaring med eksport af systemløsninger og er ansvarlig for gennemførsel af arbejdspakken om internationalisering.
4. Udviklingsråd Sønderjylland, 6200 Aabenraa, CVR: 31991625.
URS deltager i mange samarbejder med LE. URS bidrager særligt med
matchmaking projektmodning af udviklingsprojekter.
5. Middelfart Kommune, sikrer udbredelse af energieffektiviseringsteknologi27

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

er gennem øget efterspørgsel
OE3i, indgår i eksportreferenceprojekter
Green Light, indgår i eksportreferenceaktiviteter
Industri-Montage Vest, indgår i eksportreferenceaktiviteter
EnergiMidt, indgår i eksportreferenceaktiviteter
Solia, indgår i eksportreferenceaktiviteter
TREFOR, bidrager til udvikling af ESCO-finansieringsmodel
Faaborg-Midtfyn Kommune, bidrager til udvikling af ESCOfinansieringsmodel
Kolding Kommune, bidrager til udvikling af ESCO-finansieringsmodel
Odense Kommune, bidrager til udvikling af ESCO-finansieringsmodel
25 SMVér og store virksomheder, der skal indgå i de forpligtende eksportpartnerskaber.
5 SMVér/vækstiværksættere, der skal gennemgå LEC 2.0 iværksætterindsats og være med til at udvikle det generiske iværksætterkoncept.

Interessetilkendegivelser (Mulige kommende partnere i projektet):
ABB, DESMI, SE Big Blue, Logstor, Danfoss, ISOVER
Samlet budget: kr. 15.582.962,00
Regionalfondsmidler: kr. 4.954.528,42
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 5.409.618,08
Egen finansiering i alt: kr. 5.218.815,50
Projektet søger midler udover den indeværende strukturfondsperiode. Derfor er
indstillingen opdelt i to perioder: En for perioden 1. august 2013 til 31. december
2014 og en for perioden 1. januar 2015 til 31. august 2015.
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 3
Ansøger har valgt indikatorerne:

Tid og pris

1. Vækst i andel eksporterende virksomheder [2.5.4.]
Indfrielse af det globale markedspotentiale for energieffektivitet forudsætter en koordineret eksportfremmeindsats samt etablering af partnerskaber om energiteknologiske systemløsninger.
Samlet vurderer ansøger, at virksomhederne vil opnå øget eksportandele:
• Indenfor 3 år efter projektperioden: 10 SMV’er og 5 store virksomheder
• På lang sigt: op til 30 SMV’ere og 50 store virksomheder
2. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative
[2.5.2.]
Udvidelse og kvalificering af klyngens udbud af aktiviteter som f.eks. videndeling i
fagnetværk, matchmaking og facilitering af F&U-samarbejder, vil øge andelen af
virksomheder, der er produkt- og/eller procesinnovative.
Samlet vurderer ansøger, at 75 virksomheder bliver produkt- og/eller procesinnovative indenfor 3 år efter projektets afslutning.
3. Vækst i andel vækstiværksættere [2.3.1.]
LEC 2.0 vil lave en målrettet indsats overfor de iværksættere, som er videntunge og
har et produkt, som er komplekst og kræver langstrakt test og demonstration før
produktet er klar til markedet.
Ansøger vurderer, at de fem deltagende vækstiværksættere i 2018 tilsammen vil
have skabt i alt ca. 50 - 75 jobs. På længere sigt forventes andelen af vækstiværksættere at stige.
Score i effektmodellen (1-5): 2
Projektansøger forventer en mindre, men sikker effekt over de næste 1-3 år og en
væsentlig effekt på længere sigt. Det er sekretariatets samlede vurdering, at de
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Yderområdeprocent

angivne effekter er realistiske. Særligt vurderes den langsigtede effekt at være betydelige i forhold til det ansøgte beløb.
Yderområdeprocenten 41 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
•
•
•

Projektet vil styrke iværksætteri, internationalisering og innovation, som vil
skabe vækst i SMV’erne
Projektet vil udvide og professionaliserer Lean Energys tilbud til medlemmerne i et omfang, der betyder, at klyngen kan opnå certificering som guldklynge
På længere sigt vurderes det, at certificeringen som guldklynge vil være et
væsentligt bidrag til klyngens nationale og internationale positionering og
det vil øge sandsynligheden for at klyngen på sigt kan tiltrække kapital fra
nationale og internationale puljer/fonde.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:








at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske
Regionalfond på 4.954.528,42 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter på i alt 9.909.056,85 kr. frem til 31. december 2014,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 5.409.618,08 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 17,16 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter på i alt 9.909.056,85 kr. frem til 31. december 2014 og 65,37 % af de
samlede støtteberettigede udgifter på i alt 5.673.905,15 i perioden 1. januar 2015 til 31. august
2015,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for
offentligheden,
at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der
skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag
for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre
uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk
Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag
Bilag 26 – Indstillingsskema LEC 2.0.

27. Alle forretningsområder
Der er behandlet 1 ansøgning, der søger inden for alle tre forretningsområder.
Projektet ”Talent Attraction – Southern Denmark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 1.794.614,80 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 897.307,40 kr.
Projektet
Projektets formål er at øge tiltrækningen af dansk og international arbejdskraft med
de rigtige kompetencer til Danmark, ved:
• At synliggøre attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark overfor
arbejdstagere i ind- og udland.
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Ansøger og parter

Økonomi

•

At udvikle nye markedsføringsværktøjer, der kan anvendes i en professionel rekruttering af talenter.

•

At skabe stærke samarbejder og partnerskaber på tværs af brancher, virksomheder og kommuner om regional og lokal employer-place branding og
rekruttering.

I en række af de syddanske virksomheder er mangel på kvalificeret arbejdskraft en
barriere for fortsat vækst og udvikling. Projektet arbejder 360 grader i forhold til at
afdække konkrete behov for højtuddannede medarbejdere, afdække behov for nye
tværgående lokale og regionale markedsføringsværktøjer, der skal gøre det muligt
at synliggøre og rekruttere de rette medarbejdere fra ind- og udland, udvikling af
metoder, der sikrer varig forankring og anvendelse af værktøjerne samt indgåelse af
formaliseret samarbejde med konkret udenlandsk fagligt miljø om synliggørelse og
rekruttering herfra.
Ift. synliggørelse vil der blive taget udgangspunkt i et projekt fra Copenhagen Capacity, der i samarbejde med blandt andre Aarhus Kommune udvikler en ”branding
værktøjskasse” for at synliggøre faglige miljøer i Aarhus og København. Værktøjskassen skal tilpasses syddanske virksomheders behov – og vi bliver derfor det syddanske ben i en større national indsats.
De etablerede regionale klynger, Væksthus Syddanmark, Syddansk Universitet,
workindenmark og Faaborg-Midtfyn, Esbjerg og Vejle kommuner vil her indgå som
vigtige partnere i projektet.
Ansøger:
Foreningen Work-Live-Stay Southern Denmark
Partnere:
1.Work-Live-Stay Southern Denmark, 7100 Vejle, CVR: 34744971. Tilsagnsmodtager med ansvar for overordnet projektstyring, ledelse og projektadministration. Deltager i styregruppen og advisory board.
2. Copenhagen Capacity, 1165 København K., CVR: 17538896. Partner og
repræsentant i Styregruppen.
3. Væksthus Syddanmark, 5230 Odense, CVR: 30089448. Partner.
4. Offshore Center Danmark, 6700 Esbjerg, CVR: 27171877. Partner og repræsentant i Styregruppen.
5. Welfare Tech, 5230 Odense, CVR: 32700020. Partner og repræsentant i
Styregruppen.
6. Lean Energy Cluster, 6400 Sønderborg, CVR: 29727538. Partner og repræsentant i Styregruppen.
7. Ecco Sko A/S, 6261 Bredebro, CVR: 45349918. Partner og repræsentant i
Styregruppen.
8. Lodam Electronics A/S, 6400 Sønderborg, CVR: 21340006. Partner og
repræsentant i Styregruppen.
9. Workindenmark south, 5000 Odense C, CVR:34081441. Partner og repræsentant i Advisory board.
10. Sygehus Sønderjylland, 6200 Aabenraa, CVR:29190909. Partner og repræsentant i advisory board.
Faaborg-Midtfyn, Esbjerg og Vejle kommune, Sønderborg Erhvervs- og turismecenter, Workindenmark south samt Syddansk Universitet bidrager desuden
alle med viden og er med til at afprøve værktøjer i pilotfasen.
Samlet budget: kr. 3.589.229,60 kr.
Regionalfondsmidler: kr. 1.794.614,80 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 897.307,40 kr.

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående

Egen finansiering i alt: kr. 897.307,40 kr.
Ja
Ja
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kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 1,7
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. 2.5.4. Vækst i andel eksporterende virksomheder
a) i projektperioden vil der ikke ske en forøgelse af andelen af eksporterende
virksomheder
b) på mellemlangt sigt forventes andelen af eksporterende virksomheder at stige med 3 – 5 %
c) på langt sigt vil andelen stige med ca. 6 – 8 % i takt med, at antal højtuddannede ansættes i syddanske virksomheder
2. 2.5.2. Andel virksomheder som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative
a) i projektperioden vil der ikke ske en forøgelse af andel af virksomheder der er
produktinnovative
b) det forventes på 1-3 års sigt efter projektperioden at henholdsvis 10-20 virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative, og
c) mere end 30-40 virksomheder bliver mere proces- og produktinnovative på
langt sigt.
3. 2.4.1 Andel ansatte i den private sektor med lang videregående uddannelse
a) der kommer ikke nye medarbejdere i projektperioden,
b) det forventes, at der tiltrækkes 50-200 nye medarbejdere 1-3 års efter projektperioden, og
c) på længere sigt forventes det at kunne tiltrække yderligere 201-500 nye
medarbejdere til regionens virksomheder.

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1,75

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn fordi:
Projektet understøtter Vækstforums forretningsområder generelt ved at skabe generelle forbedringer af vækstbetingelserne. Der er ikke tale om en målrettet indsats
indenfor ét af de 3 forretningsområder og dermed heller ikke om et projekt, der
umiddelbart vil kunne effektvurderes på de opstillede indikatorer for ét enkelt forretningsområde, men derimod på tværs af alle områder. Projektet vurderes at være en
væsentlig indsats for forbedringen af vækstvilkårene på tværs af forretningsområderne og dermed at understøtte Vækstforums indsatser generelt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:




at formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 1.794.614,80 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter,
at formandskabet indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 897.307,40 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,
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at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels
at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og
opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal
indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne
aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag
Bilag 27– Indstillingsskema Talent Attraction – Southern Denmark

28. Vækstforums særlige indsats for fastholdelse af produktion
gennem automatisering
Der er behandlet 4 ansøgninger, der søger inden for den særlige indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering.
Projektet ”Automation i Syd” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 2.337.945,80 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 769.495,45 kr.
Projektet
Projektet baseres på et tværfagligt samarbejde med en række erfarne aktører på
robotområdet fra Region Syddanmark, herunder Teknologisk Instituts Center for
Robotteknologi, SDU, RoboCluster og DIRA. Den syddanske robotklynge vil i dette
projekt yderligere indgå i et strategisk automatiseringssamarbejde med andre klynger og spirende netværk i Region Syddanmark. Specifikt er Alucluster en del af
projektet Automation i Syd, fordi en fokus på vægtoptimering af automationsprocesser skal sikre en generel forøgelse af produktivitet ved, at processen kan køre hurtigere. I dag er der ikke fra virksomhedernes side af fokus på, hvor meget det vil betyde for dem, hvis de vælger et lettere materiale i deres produktions- og automationsprocesser. Eksempelvis kan en reduktion fra 100 kg til 50 kg af den bevægelige
del øge produktionshastigheden med 20%. Derudover er der et tæt samarbejde
med INNO-VIRK og KOMP-AD projektet omkring screening og rekruttering af virksomheder til denne indsats.
Målgruppen for projektet er produktionsvirksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne skal have øget indgang til viden om automatiseringsmuligheder og
derigennem øge automationsniveauet i virksomhederne. Der vil blive gennemført 50
screeningsforløb, 25 produktionsoptimeringstjek, 25 automatiseringstjek og 25 forløb med strategisk afklaring og udarbejdelse af implementeringsplaner for strategisk
automation.
Overordnet består aktiviteterne i en række forløb, der munder ud i strategisk afklaring, prioritering af indsatsområder og parathed på kompetence og teknologi, der
sætter virksomhederne i stand til at gennemføre automationsprojekter og investeringer.
Ansøger og parter
Ansøger:
Teknologisk Institut, 2630 Taastrup, CVR: 56976116. Foretager projektledelsen,
gennemfører automatiserings- og produktionsoptimeringstjek hos virksomhederne,
samt uddannelse af virksomhederne i strategisk automatisering.
Parter:
Alucluster, 6000 Kolding, CVR: 26507138. Giver vejledning og rådgivning i materialeegenskaber til virksomheder. Alucluster sikrer, at automation opnår de højeste
proceshastigheder gennem en trimning og vægtoptimering af konstruktionerne.
DIRA – Dansk Robot Netværk, 5230 Odense M, CVR: 56976116. Sikrer let og
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fremkommelig adgang til relevante fremstillingsvirksomheder via deres netværk.
Erhvervsakademiet Lillebælt, 7100 Vejle, CVR: 31684307.
Erhvervsakademi Syd Vest, 6700 Esbjerg, CVR: 31689791.
MMMI Syddansk Universitet, 5230 Odense M, CVR: 29283958. Er ansvarlig for
aktivitet 6 – identifikation af forskningsspor.
PKE Consult, 1304 København K, CVR: 18464330.
Robocluster, 5230 Odense M, CVR: 29283858. Vil sikre, at projektet har en stor
synergi med de øvrige aktiviteter inden for robotteknologi, der er igangsat i Syddanmark. De har ansvaret for aktivitet 5: regional klyngedannelse.

Ansøgt økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 4.675.891,60
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 2.337.945,80
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 1.168.972,90
Egen finansiering i alt: kr. 1.568.450,35
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 1,8
En analyse foretaget af Kromann viser, at virksomhederne kan øge produktiviteten
med 15%, hvis de automatiserer. Dette er inden for alle fagområder. Specifikt kan
automatisering resultere i en fastholdelse af arbejdspladser i Syddanmark. Parterne
i projektet ”Automatisering i Syd” har opstillet en lang række målrettede aktiviteter,
hvor de gennemgår virksomhedernes produktion og derigennem sikrer, at virksomheden bliver klædt på til at tage de rette valg vedrørende en automatisering af deres
virksomhed.
Målet er at besøge 100 virksomheder, hvoraf den ene halvdel af besøgene vil dreje
sig om produktionsoptimeringstjek, og den anden halvdel vil få gennemført et automationstjek.

Tid og pris

Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative
[2.5.2]
2 Andel virksomheder, som vil indføre nye maskiner og udstyr []
3. Vækst i private innovationsudgifter [2.4.3.]
Sekretariatets vurdering:
Det er sekretariatets vurdering, at projektet ”Automatisering i Syd” vil give effekt på
de 3 ovenstående indikatorer gennem deres individuelle forløb med virksomhederne. Sekretariatet vurderer ligeledes ud fra projektets aktiviteter, at projektet er realistisk, og at det vil have en mindre men sikker positiv effekt for virksomhederne i
Syddanmark.
Score i effektmodellen (1-5): 1,375

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %
Projektets effekter er til gavn for hele regionen, herunder også yderområder

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet opfylder de opstillede kriterier for den særlige indsats for fastholdelse af produktion gennem automatisering. Projektet indstilles til tilsagn
som følge heraf, og fordi det vurderes, at det, via de beskrevne aktiviteter
og den beskrevne partnerkreds, kan bidrage til øget brug af automatisering
i små og mellemstore virksomheder.
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•

I forhold til RoboCluster vurderer sekretariatet, at netværksopbygning specifikt vedrørende aktiviteter i forhold til eksisterende netværk ikke er en støtteberettiget aktivitet, idet sekretariatet vurderer, at den del ikke er tilstrækkeligt virksomhedsrettet. Sekretariatet har skønsmæssigt nedsat RocoClusters aktivitet benævnt Klynge/ netværk/ lokale klynger i budgetskemaet fra kr. 699.477,45 til kr. 300.000,00.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:


at formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Regionalfond på 2.337.945,80 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 769.495,45 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 16,46 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for
offentligheden,
 at ansøger inden projektets start og senest 5. juli 2013 indleverer en revideret projektplan med
et hertil understøttende budget til godkendelse hos vækstforumsekretariatet. Den reviderede
projektplan skal indeholde en beskrivelse af, om og hvordan egenfinansieringen øges, eller om
aktiviteter reduceres i forhold til den indstillede reduktion i bevillingen,






at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der
skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag
for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre
uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk
Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter,
at ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering,
at ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings projekter,
og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring.

Bilag
Bilag 28a – Indstillingsskema Automation i Syd
Projektet ”Automation Syd” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 3.017.310,15 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.508.655,00 kr.
Projektet
Projektet vil arbejde bredt med automatisering hos små og mellemstore virksomheder, med udgangspunkt i et sønderjysk baserede konsortium med SDU (Mads
Clausen Instituttet), EUC Syd, URS samt fem virksomheder, der leverer automatiseringsløsninger. Erhvervsnetværk fra de fire Sønderjyske kommuner, Sønderborg,
Aabenraa, Tønder og Haderslev vil skabe kontakten til virksomheder, der forventes,
at kunne opnå øget produktivitet via automatisering. Automatiseringsløsningerne,
som tilbydes i projektet, relaterer sig til procesautomatisering, håndteringsopgaver,
transport, montagesystemer, lagersystemer, samt hele det tekniske styresystem.
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Ansøger og parter

Projektet vil inddrage private virksomheder og gennemføre konkrete virksomhedsaktiviteter, der foregår individuelt eller i grupper. Forløbene omfatter støtte til automatisering gennem introduktion, analyse, strategiudarbejdelse, planlægning samt
kursustilrettelæggelse.
Ansøger forventer, at mindst 100 virksomheder vil blive introduceret til automatiseringsmuligheder gennem projektet. Ansøger angiver, at det er realistisk, at mindst
30 virksomheder i projektet vil indgå i et konkret automatiseringsforløb.
Ansøger:
Syddansk Universitet, Teknisk Fakultet, Mads Clausen Instituttet, 6400 Sønderborg, CVR: 29283958. Bidrager med forskningsbaseret viden i relation til teknologiske såvel som forretningsmæssige muligheder, samt med viden fra andre projekter og aktiviteter med relation til automation og produktionsteknologi.
Parter:
EUC Syd, 35891013, CVR: 35891013. Bidrager med erfaringer og kompetencer i
forhold til kompetenceudvikling og kursusforløb for medarbejdere.
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS), 6200 Aabenraa, CVR: 31991625. Sikrer
involvering af virksomheder og netværk til øvrige erhvervsfremme organisationer,
samt organisering af seminar/workshops og virksomhedsbesøg.
Private virksomheder:
17. Automatic Syd A/S, 6310 Broager, CVR: 73240816
18. Alsmatik A/S, 6400 Sønderborg, CVR: 19852148
19. Finsø Maskinfabrik A/S, 6261 Bredebro, CVR: 25099966
20. Hannemann Engineering ApS, 6400 Sønderborg, CVR: 30511816
21. Pehama Produktions A/S, 6430 Sønderborg, CVR: 19735974
De fem sønderjyske virksomheder leverer automationsydelser til fremstillingsindustrien. Bidrager med konkret og praksisnær automatiseringserfaring, som bliver
anvendt til at give små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder støtte
til afklaring og udvikling af automatiseringsløsninger.

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 6.034.620,30
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 3.017.310,15
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 1.508.655,00
Egen finansiering i alt: kr. 1.508.655,15
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 2,1
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Andel virksomheder, som vil indføre nye maskiner og udstyr
En tredjedel af de 30 virksomheder der indgår i introduktionen af automatiseringsmuligheder vil indføre nye maskiner og udstyr.
2. Vækst i private innovationsudgifter [2.4.3]
Det estimeres, at alle 30 virksomheder, der indgår i AutoSyd projektets introduktion
af automatiseringsmuligheder, vil have vækst i private innovationsudgifter.
3. Andel beskæftigede, der har udviklet eller været med til at udvikle nye produkter,
serviceydelser eller arbejdsmetoder [4.4.3]
Det estimeres, at en tredjedel af SMV’er, der indgår i AutoSyd projektets introduktion af automatiseringsmuligheder, vil indføre nye maskiner og udstyr og dermed
være med til at udvikle nye arbejdsmetoder. I disse virksomheder anslås en tredjedel af de beskæftigede at være involveret.
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Tid og pris

Sekretariatets vurdering:
Projektet oplyser, at mindst 100 virksomheder vil blive introduceret til automatiseringsmuligheder, heraf vil 30 virksomheder deltage i individuelle og specialiserede
virksomhedsforløb. Det er sekretariatets vurdering, at det gennem denne indsats er
realistisk, at projektet vil opnå de opstillede effekter, og at de deltagende virksomheder via aktiviteterne i projektet vil øge brugen af automatisering.
Score i effektmodellen (1-5): 1,125

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 25 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• projektet opfylder de opstillede kriterier og
•

projektet via de beskrevne aktiviteter og partnerkreds vurderes at bidrage til
øget brug af automatisering.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:









at Vækstforums formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Regionalfond på 3.017.310,15 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 1.508.655,00 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 projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der
skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag
for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre
uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk
Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter.
at ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering,
at ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings projekter,
og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring.

Bilag
Bilag 28b – Indstillingsskema Automation Syd
Projektet ”SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: 1.220.915,02 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 2.478.827,48 kr.
Projektet
’SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder’ er et projekt, der skal
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Ansøger og parter

hjælpe fremstillingsvirksomheder i Region Syddanmark med at udvikle og introducere et nyt automatiseringsværktøj, der skræddersys efter virksomhedens markeder
og produkter.
Projektet vil indføre en ny, hurtig og billigere måde hvorpå fremstillingsvirksomhederne kan arbejde sammen med systemleverandørerne og teknologieksperter i
automatisering. Ansøger har selv udviklet begrebet og metoden: ’strategisk automation’ som bedre kan identificere automatiseringsmuligheder til gavn for fremstillingsvirksomhederne.
Projektet er opbygget omkring 5 moduler og har en varighed på 1,5 år.
Projektet budgetterer med et samlet timeforbrug på 33.530 timer svarende til 20,79
årsværk.
Det er vækstforumsekretariatets vurdering, at timeforbruget er urealistisk at gennemføre for en nystartet virksomhed indenfor tidsplanen og med de ressourcer,
som ansøger pt. har til rådighed. Derfor er der efter aftale med ansøger foretaget en
generel reducering af budgettet og dermed timeforbruget og aktiviteterne.
Ansøger: Blue Ocean Robotics ApS
Parter:
22.
23.
24.
25.
26.

DanRob A/S, 5500 Middelfart, CVR: 27515266. Systemleverandør
Staalcentrum, 6000 Kolding, CVR: 29278849. Netværksorganisation
Gibotech A/S, 5260 Odense S, CVR: 70760312. Systemleverandør
TriVision A/S, 5000 Odense, CVR: 24977722. Systemleverandør
DS Håndværk & Industri, 5250 Odense SV, CVR: 50837416. Netværksorganisation
27. RoboTool A/S, 6600 Vejen, CVR: 26127130. Systemleverandør
28. Syddansk Universitet, Institut for Marketing og Management, 5230
Odense, CVR: 29283958. Ekspertise indenfor markeder, afsætning, kundeadfærd, strategi mv.
29. Schunk Intec A/S, 7100 Vejle, CVR: 71080412. Systemleverandør

Ansøgt økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 9.106.650,00
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 1.194.792,48
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 4.780.416,00
Egen finansiering i alt: kr. 3.131.441,52
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 1,7
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Andel virksomheder, som vil indføre nye maskiner og udstyr
Sekretariatets vurdering:
Projektet forventes at medføre, at 20-30 virksomheder i en 1-3 årig periode efter
projektets afslutning vil indføre nye strategiske automatiseringsløsninger. I projektperioden forventes mindst 10 virksomheder begynder at indføre nyt udstyr som
følge af projektet.
2 Vækst i private innovationsudgifter
Sekretariatets vurdering:
Mindst 30 af de deltagende virksomheder forventes i projektperioden at investere i
innovation gennem kompetenceudvikling. I perioden på 1-3 år efter projektslut forventes mindst 50 virksomheder at investere i innovation som følge af SAFIR projektet.
3. Andel beskæftigede, der har udviklet nye produkter, serviceydelser eller arbejdsmetoder.
Sekretariatets vurdering:
I projektperioden forventes 60-100 medarbejdere fra fremstillingsvirksomhederne at
være involveret i at udvikle nye arbejdsmetoder. I perioden på 1-3 år efter projektets
afslutning er det forventningen, at 100-150 virksomhedsmedarbejdere vil være involveret i de nye arbejdsmetoder og automatiseringsprocesser.
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Score i effektmodellen (2): 1,375

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Projektet indstilles til tilsagn med et reduceret budget, fordi projektansøgningen
vurderes at have et for stort et budget og for mange aktiviteter at kunne gennemføre
på den maksimale 1 ½ års projektperiode. Med det reducerede budget opfylder
projektet stadig de opstillede kriterier, og via de beskrevne aktiviteter og partnerkreds vurderes projektet at bidrage til øget brug af automatisering i små og mellemstore virksomheder.

Beslutningspunkt
Det indstilles:
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder










at formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den
Europæiske Regionalfond på 1.220.915,02 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 16,5
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.478.827,48 kr.– bevillingen kan maksimalt udgøre 33,50 %
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 projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette
indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med
vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen
med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne aktiviteter, resultater og forventede effekter,
at ansøger senest den 1. oktober 2013 fremsender dokumentation, via netværks- eller
partnerskabserklæringer, til Vækstforumsekretariatet for at have rekrutteret mindst 1/3 af
de i ansøgningen forventede antal virksomheder med potentiale for øget brug af automatisering,
at ansøger deltager i et koordineringsforum sammen med de øvrige automatiserings
projekter, og forpligter sig til koordinering af virksomhedskontakten og fælles markedsføring.

Bilag
Bilag 28c – Indstillingsskema SAFIR – Strategisk Automation i Fremstillingsvirksomheder
Projektet ” Produktion og Produktivitet 2020 (PP20)” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
C: Afslag
Indstilling
Projektet

Projektet søger Vækstforums særlige pulje for fastholdelse af produktion gennem
automatisering.
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Ansøger og parter

Business Kolding er ansøger på projektet, der vil gennemføre aktiviteter, der primært omhandler italesættelse af automatisering, herunder udarbejdelse af en
kommunikationsplan, synliggørelse af automatiseringsmuligheder, etablering af
viden platform, samt konferencer. Projektet vil gennem workshops hjælpe virksomhederne til praktiske implementerbare strategiplaner for automatiseringssystemer.
Workshops forventes at omfatte business cases for, at synliggøre løsningsmuligheder ved investering og implementering af robotteknologi eller automatisering. Erfaringerne skal bidrage til udvikling af ”virksomhedsuddannelse” i Strategisk Automation og en drejebog for implementering af automatisering.
Ansøger:
Fonden Business Kolding, 6000 Kolding, CVR: 18746131. Ansøger, projektleder
og projektadministrator.
Parter:
Force Technology, 2605 Brøndby, CVR: 55117314. Motivere og rekruttere pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af indsatser.
Lean Energy Cluster, 6640 Sønderborg, CVR: 29727538. Motivere og rekruttere
pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af indsatser.
Offshore Center Danmark, 6700 Esbjerg, CVR: 21171877. Motivere og rekruttere
pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af indsatser.
Syddansk Universitet, Institut for Entreprenørskab og Relations ledelse
(Campus Kolding), 5230 Odense M, CVR: 29283958. Udarbejdelse af kommunikationsplan med fokus på italesættelse af rationel og strategisk automatisering og
ansvar for de faglige aktiviteter i samarbejde med projektets øvrige deltagere.
Væksthus Syddanmark, 5230 Odense M, CVR: 30089448. Skal sikre netværk for
motivering og rekrutterer pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af
indsatser og henvisning til udvalgte eksperter.
Middelfart Erhvervsråd, 5500 Middelfart, CVR: 10110173. Motivere og rekruttere
pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af indsatser og henvisning til
udvalgte eksperter.
Udvikling Vejen, 6630 Rødding, CVR: 30029380. Motivere og rekruttere pilotvirksomheder for afklaring af potentiale og valg af indsatser og henvisning til udvalgte
eksperter.

Ansøgt økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 4.303.224
Regionalfondsmidler: kr. 2.151.612
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 0
Egen finansiering i alt: kr. 2.151.612
Delvist, der er usikkerhed omkring medfinansieringen af projektet.
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 1
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative
[2.5.2]
Ansøger oplyser, at knap 30 virksomheder har tilkendegivet interesse for at indgå i
projektet. Virksomhederne repræsenterer godt 2.000 medarbejdere med en samlet
omsætning på ca. 2 mia. kr. En produktivitetsvækst på 10 – 15 % vil forbedre den
internationale konkurrenceevne og dermed skabe en omsætningsvækst på ca. 10
%. Den positive konsekvens for pilotvirksomhederne bliver en formodet omsætningsvækst på ca. 200 mio. kr. og dermed nye jobs for 150 – 200 nye medarbejdere
på mellemlang sigt. Erfaringer viser, at vækst i antal arbejdspladser først vil kommer
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på længere sigt i forbindelse med, at virksomhedernes større konkurrenceevne har
slået igennem på markedet.
2. Andel virksomheder, som vil indføre nye maskiner og udstyr
Ansøger oplyser, at succeskriteriet er, at mindst 15 af de 30 deltagende virksomheder investerer i øget automatisering.
3. Vækst i andel eksporterende virksomheder [2.5.4]
30 virksomheder har tilkendegivet interesse for at indgå i projektet. Hvor mange, der
har eksport, vides endnu ikke. Ansøger formoder, at langt over halvdelen af de 30
virksomheder har eksport eller er startet på eksport.
Sekretariatets vurdering:
Det er sekretariatets vurdering, at det er meget usikkert, om projektet med de oplyste aktiviteter vil resultere i de angivne effekter. Det er derfor vurderingen, at projektets forventede effekter er usikre.
Score i effektmodellen (1-5): 1,375

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til afslag, fordi:
• at ansøger ikke har sandsynliggjort, at aktiviteterne i projektet i tilstrækkelig
grad er udviklet og målrettet virksomhederne, så projektet umiddelbart kan
igangsættes og levere tilstrækkelige effekter for virksomhederne indenfor
projektperioden
•

at ansøger ikke har sandsynliggjort, hvordan aktiviteterne i projektet konkret
vil hjælpe virksomhederne og dermed vil bidrage til at skabe den forventede
effekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til afslag, herunder:


at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager afslag fra den Europæiske
Regionalfond, fordi ansøger ikke har sandsynliggjort, at projektets konkrete virksomhedsaktiviteter er tilstrækkeligt udviklede, så projektet ikke umiddelbart kan igangsættes og levere tilstrækkelige effekter for virksomhederne indenfor projektperioden.

Bilag 28d – Indstillingsskema Produktion og Produktivitet 2020 (PP20)

29. Ændringsansøgning – Lean Energy Cluster
Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum bevilgede på deres møde i september 2010 midler til etablering af Lean Energy Cluster. Klyngen har siden etableringen skabt mange resultater, men har også konstateret, at flere at de planlagte aktiviteter ikke kunne gennemføres indenfor den planlagte tidsramme. Det er klyngens erfaring, at aktiviteterne med fordel kan målrettes virksomhedernes behov yderligere. Lean Energy Cluster søger derfor om
en revision af aktivitetsbeskrivelser og budget.
Lean Energy søger om tilladelse til:
• At projektperioden ændres fra nuværende slutdato 30. september 2013 til ny slutdato 31. december
2014
• At aktiviteterne i arbejdspakken om ”Eldrevne arbejdskøretøjer” nedjusteres og ændres, således at
det faglige indhold tilpasses de konkrete behov
• At overskydende midler fra arbejdspakken om ”Eldrevne arbejdskøretøjer” overføres til delprojektet
”Tværgående aktiviteter”
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Supplerende midler til ”Tværgående aktiviteter” medvirker bl.a. til at finansiere medlemmernes ønsker om at
styrke Lean Energy sekretariatets arbejde med uddannelsesforum, E-days og netværksdannende aktiviteter
indenfor faglige og kompetencebaserede områder.
Tilsagn om justering af projektet vil ikke medføre ændringer af projektets samlede tilskudsbeløb, som fastholdes indenfor den oprindelige tilskudsramme på 40.419.459,- kr. ”Tværgående aktiviteter” vil få tilført uforbrugte midler; 1.255.926,- kr. fra ”Eldrevne arbejdskøretøjer”. Desuden vil Lean Energy få overført 564.642,kr. fra ’Trekantområdet’. Det drejer sig om uforbrugte midler til sekretariatsbistand.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

•

At formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at Erhvervsstyrelsen godkender ændringen i projektets budget og aktiviteter således, at projektets tilskudssats fra Den Europæiske Regionalfond ændres fra 19,36 % til 20,28 %, idet det samlede tilskudsbeløb fastholdes indenfor den oprindelige tilskudsramme fra Den Europæiske Regionalfond på 11.377.228 kr.
At formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektets tilskudssats fra de regionale erhvervsudviklingsmidler øges fra 49,43 % til 51,75 %, idet det samlede
tilskudsbeløb fastholdes indenfor den oprindelige tilskudsramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 29.042.230 kr.

30. Meddelelser
31. Eventuelt
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