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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

2.

at Formandskabet godkender dagsordenen.

Godkendelse af beslutningsreferat fra den skriftlige
mødebehandling i Formandskabet september 2013

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra den skriftlige mødebehandling, i september
2013.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra den skriftlige mødebehandling i Formandskabet i september 2013.

3.

Anbefalinger til nyt Vækstforum

Sagsfremstilling
Det nuværende Vækstforum ophører ved udgangen af 2013, og regionsrådet udpeger et nyt Vækstforum i
foråret 2014. På sit møde den 30. september 2013 besluttede Vækstforum, at der samles op på erfaringerne
fra Vækstforums hidtidige arbejde og indsatser i 2010-2013 med henblik på, at erfaringerne videregives til
det kommende Vækstforum.
Anbefalingerne bygger på Vækstforums erfaringer vedrørende bl.a. udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplanen, kriterier for indsatsen, effekt og porteføljestyring samt arbejdsform.
De vigtigste anbefalinger drejer sig om, at det nye Vækstforum:
•

Fastholder fokus på strategiske diskussioner.

•

Fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv koblet med klare mål – og giver mulighed for at agere
både på den korte (særlige indsatser) og den lange bane.

•

Nedsætter et formandskab, som forbereder møderne og ved behov herfor kan agere på vegne af
Vækstforum mellem møderne.

•

Viderefører effektvurdering og porteføljestyringen af de igangsatte vækstforumprojekter, herunder
gennemførelse af halvårlige interne evalueringer samt eksterne midtvejs- og slutevalueringer med
henblik på at sikre størst mulig resultat- og effektskabelsen i vækstforumprojekterne.

Endvidere afholdes der en introduktionsdag for alle medlemmer, når det nye Vækstforum er udpeget, hvor
sekretariatet til det formål udarbejder informationsmateriale, herunder et overblik over rammer og midler,
samt materiale som medlemmerne kan bruge, når de repræsenterer Vækstforum i forskellige sammenhænge.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum godkender anbefalingerne, der efterfølgende videregives til det nye Vækstforum.
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Bilag
Bilag 3 – Anbefalinger fra Vækstforums arbejde 2010-13

4.

Vækstforums handlingsplan 2014-15

Sagsfremstilling
Det foreliggende udkast til handlingsplan 2014-15 bygger videre på Vækstforums tidligere beslutninger om,
at der bl.a. skal være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger, at de fire prioriterede
klynger skal opnå status som innovationsnetværk og EU-guldstatus, at yderområdeindsatsen skal genovervejes, at turismeindsatsen skal fokuseres ind på erhvervsturisme og markedsføring af turisme, og at social
inklusion indgår som en tværgående indsats inden for forretningsområderne i Vækstforums handlingsplan for
2014-15.
Sekretariatet blev bedt om at komme med eksempler på initiativer under indsatsen for social inklusion. Der
vedlægges et kort notat med eksempler.
På Vækstforummødet i september 2013 drøftede Vækstforum desuden yderområdeindsatsen og sammenhængen til det nye Interreg 5A-program. Vækstforum besluttede, at yderområdeindsatsen skal omfatte alle
områder med yderområdeproblematikker, og ikke kun de områder, der er omfattet af Erhvervsstyrelsens
definitioner. Derudover skal potentialet i det grænseoverskridende samarbejde uddybes, så det bedre understøtter Syddanmarks erhvervsmæssige styrker.
Vækstforums drøftelser og beslutninger er indarbejdet i vedlagte udkast til samlet handlingsplan 2014-15. I
relation til definitionen af yderområder er det forudsat, at sekretariatet udarbejder et beslutningsgrundlag,
som forelægges det nye Vækstforum.
Derudover tager udkastet højde for initiativerne i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen og de kendte
krav i EU’s strukturfondsprogrammer.
Der udestår stadig enkelte elementer til afklaring, herunder endelig fastlæggelse af den nationale udmøntning af strukturfondsprogrammerne, og den foreslåede ændring af erhvervsfremmeloven.
Af det lovforslag, der netop har været i høring, fremgår det bl.a., at det nye regionsråd skal udarbejde en ny
vækst- og udviklingsstrategi, der samler erhvervsudviklingsstrategien og den regionale udviklingsplan under
et. Vækstforum skal udarbejde et udkast til erhvervsudviklingsdelen. Det kommende Vækstforum skal desuden udarbejde en særlig yderområdestrategi. Lovforslaget forventes endeligt vedtaget primo 2014.
Handlingsplan 2014-15 vil blive videregivet til det nye Vækstforum, der træder sammen i 2014.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum godkender vedlagte udkast til handlingsplan 2014-15.

Bilag
Bilag 4a – Udkast til Vækstforums Handlingsplan 2014-15
Bilag 4b – cases – social inklusion

5.

Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat
innovation

Sagsfremstilling
Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation (OPI-puljen) er ved at være opbrugt.
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Sekretariatet har derfor fået gennemført en ekstern midtvejsevaluering af OPI-puljen med det formål at vurdere resultaterne og de forventede effekter af de støttede OPI-projekter, som enten er afsluttede eller er tæt
på afslutning.
Evalueringen viser positive erfaringer med puljen, blandt andet, at virksomhederne, der har gennemført projekter, er kommet tættere på markedet med deres produkter, at der er en høj grad af målopfyldelse i projekterne samt at der er stor sandsynlighed for, at den forventede effekt i projekterne opnås. Desuden viser evalueringen, at rammerne omkring OPI-Puljen fungerer, herunder klyngernes rolle og at projekterne hjælpes
med administration og aflæggelse af regnskab. Evalueringen giver derudover en række anbefalinger til etablering af en eventuel ny pulje, herunder at der holdes fast ved principperne om, at der er kort vej mellem
projektidé og eksekvering samt at en ny pulje bør muliggøre støtte til udvikling. Evalueringens anbefalinger
foreslås anvendt i forbindelse med etableringen af en eventuel ny pulje.
I forliget om budgettet for 2014 har regionsrådet ønsket at igangsætte en vækst- og teknologipakke. Pakken
indeholder to konkrete initiativer vedr. udvikling og implementering af velfærdsteknologier, herunder velfærdsrobotter og gamingteknologi. Det drejer sig om følgende:
•

Regionsrådet afsætter 10 mio. kr. årligt i tre år til drift af basisfunktionerne for OPI samarbejdet med
henblik på markedsvurdering, primært målrettet design og test af robotter og spilbaserede behandlings- og læringstilbud til sundhedssektoren, psykiatrien og socialområdet. Midlerne kommer fra regionens eget budget.

•

Regionsrådet opfordrer Vækstforum til at afsætte midler til medfinansiering af konkrete OPI-projekter
i form af en ny OPI-pulje på 30 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Sekretariatet anbefaler, at der i forbindelse med en eventuel ny OPI-pulje gives mulighed for at støtte projekter inden for alle Vækstforums forretningsområder.
Etableringen af en ny OPI-puljen forudsætter som sidst en konkret ansøgning til Vækstforum om tilskud fra
EU’s Regionalfond i den nye periode 2014-20. Ansøgningen medfinansieres af midler fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og egenfinansiering fra private virksomheder, som skal deltage i projekterne. Vækstforum vil i givet fald blive forelagt en konkret ansøgning til EU’s regionalfond, når der foreligger et godkendt
Regionalfondsprogram medio 2014. Sammen med ansøgningen vil forslag til rammerne omkring OPI-puljen,
ansøgningsvilkår for puljen mv. blive forelagt Vækstforum.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter 30 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en ny OPI-pulje,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte OPIpuljen på baggrund af en konkret ansøgning til Vækstforum.

Bilag
Bilag 5 – Evaluering af OPI-puljen

6.

Medfinansiering af innovationsnetværk

Sagsfremstilling
Vækstforum har igangsat en proces for udviklingen af regionens prioriterede klynger til nationalt og internationalt stærke klynger med henblik på at styrke innovationskraften, væksten og beskæftigelsen i virksomhederne.
Som et redskab til styrkelse af virksomhedernes innovationskraft gennem klyngerne har Vækstforum i
handlingsplanen 2012-2013 besluttet at arbejde for, at prioriterede syddanske klynger bliver/forbliver en
del af det nationale klyngeprogram Innovationsnetværk Danmark, som udgør den primære nationale finansiering til klynge- og netværksindsatsen.
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På den baggrund har Welfare Tech, Offshoreenergy.dk, Lean Energy Cluster og Design2innovate indsendt ansøgninger til Innovationsnetværk Danmark programmet til ansøgningsfristen den 30. september
2013.
Hovedindholdet i ansøgningerne vedr. de prioriterede syddanske klynger
Innovationsnetværket Offshoreenergy.dk
Ansøgningen fra Offshorenergy.dk bygger videre på deres nuværende status som nationalt innovationsnetværk. Aktiviteterne i den aktuelle ansøgning er fordelt på fire typer: Matchmaking- og videnspredning, udviklingsprojekter, internationalisering, ledelses- og sekretariatsarbejde. Ansøgningen indeholder seks specifikke
udviklingsprojekter: 1. International olie/gas klyngeopbygning i Angola, Grønland og Brasilien. 2. Indvinding
af olie/gas fra marginale danske felter. 3. Udbygning af Danish Subsea Network og Danish Subsea Center.
4. Offshorestandarder for kompositter, aluminium og stållegeringer. 5. Arktisk offshore olie/gas indvinding. 6.
Standardiserede dokumentationskrav for offshore vindmølleparker. Det samlede budget for ansøgningen er
40 mio. kr.
Innovationsnetværket for Design og Innovation
Tre designuddannelser og forskningsinstitutioner er gået sammen med designklyngen Design2Innovate og
en række virksomheder, kommuner og organisationer om at bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer med en designfaglig tilgang. Innovationsnetværket vil fokusere på følgende tre samfundsudfordringer: 1)
Bæredygtighed – et samfund med grøn økonomi, 2) Sundhed og velfærd – et samfund med sundhed og
livskvalitet og 3) fastholdelse af produktion i Danmark – et effektivt og konkurrencedygtigt samfund. Det samlede budget for ansøgningen er 40,5 mio. kr.
Innovationsnetværket Lean Energy Cluster (INLEC)
INLEC tager afsæt i Lean Energy Clusters eksisterende aktiviteter, innovationsprojekter og aktører. Med
innovationsnetværksmidlerne, vil INLEC etablere 6 – 8 innovationsplatforme. Platformene er forankret i klyngens styrkepositioner og kernekompetencer. I første omgang etableres der følgende platforme: Integrerede
energisystemer, Intelligente bygningsinstallationer og Energiadfærd, Effektelektronik og Innovative forretningsmodeller. De fire platforme vil alle have aktiviteter inden for innovationsprojekter, videndeling, kursus og
analyse. Det samlede budget for ansøgningen er 46 mio. kr.
Innovationsnetværket for Sundhed og Velfærdsteknologi
Formålet med Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi er at muliggøre en bedre
kommerciel udnyttelse af velfærdsteknologien med den selvhjulpne borger som
omdrejningspunkt. Innovationsnetværket vil hjælpe virksomheder med at overkomme 4 hovedudfordringer
for realisering af det velfærdsteknologiske potentiale. Disse er: 1) Forbedret samarbejde og videnoverførsel
mellem vidensinstitutioner og virksomheder 2) Styrket virksomhedssamarbejde og partnerskaber med offentlige danske institutioner om udvikling af velfærdsteknologiske produkter 3) Forøget virksomhedsviden om
nationale og internationale standarder samt international markedsviden 4) Konkret understøttelse af virksomhedernes internationaliseringsbestræbelser. Det samlede budget for ansøgningen er 75 mio. kr.
Det forventes, at aktiviteterne i ansøgningerne fra de fire klynger strategisk og konkret vil bidrage væsentlig til opnåelse af Vækstforum mål på forretningsområderne. I ansøgningerne er der budgetteret med en
samlet syddansk regional medfinansiering på 20 mio. kr. Det samlede budget for de fire ansøgninger er
201 mio. kr.
Øvrige ansøgninger
Udover ansøgningerne fra de fire prioriterede klynger forventes det, at Vækstforum senere vil blive anmodet om at medfinansiere innovationsnetværksansøgningen på fødevareområdet – FoodNetwork.
Yderligere er sekretariatet vidende om, at tre aktører fra regionen har indsendt innovationsnetværksansøgninger. Det drejer sig om RoboCluster, Dansk MaterialeNetværk og Innovationsnetværket for markedsføring og kommunikation. Umiddelbart matcher disse ansøgninger ikke Vækstforums strategi. Der er dog
mulighed for, at dele af aktiviteterne i disse ansøgninger kan falde ind under Vækstforums strategi.
Eventuelle ansøgninger om medfinansiering af innovationsnetværk, som ikke direkte er omfattet af Vækstforums strategi, vil blive forelagt for Vækstforum på samme måde som øvrige ansøgninger, herunder vurdering
i forhold til aktiviteternes relevans og effektskabelse på strategiens mål på forretningsområderne.
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Det er forventes, at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i alt vil yde medfinansiering til 15-20 innovationsnetværk i perioden 2014-2017. RTI forventer at støtte hvert netværk med 14-20 mio. kr. i perioden.
RTI træffe endelig afgørelse medio december 2013.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer en ramme på op til 20 mio. kr.
fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af innovationsnetværksansøgninger fra
prioriterede syddanske klynger
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bemyndiger Vækstforum til at udmønte
rammen på baggrund af konkret ansøgninger, som understøtter den syddanske erhvervsudviklingsstrategi

Bilag
Bilag 6 - Innovationsnetværksansøgninger fra de fire prioriterede klynger, hovedindhold, budget og partnerkreds

7.

Resultatkontrakt med det Syddanske Bruxelleskontor for 2014-15

Sagsfremstilling
Resultatkontrakten for 2012-13 mellem Vækstforum og det syddanske Bruxelleskontor (SDEO) udløber ved
årsskiftet. COWI har foretaget en evaluering af opfyldelse af resultatkontrakten for 2012-13. Evalueringen
viser, at kontoret mod slutningen af kontraktperioden har opfyldt alle kontraktens opstillede aktivitetsmål. På
flere af målene har kontoret overpræsteret, fx i forhold til hjemtagning af midler til Syddanske partnere, hvor
der er hjemtaget ca. 25 mio. kr., hvor målet tidligere var 20 mio. kr. Den samlede evaluering af kontorets
evaluering er således positiv.
Evalueringen peger dog på, at målene i den nuværende kontrakt har været sat for lavt, og at der er områder,
hvor den kommende resultatkontrakt kan præciseres. Derudover peger evalueringen på, at aktivitetsmålene
for næste kontraktperiode bør knyttes op på en række kvalitative parametre, der skal understøtte sammenhængen imellem aktiviteter, resultater og effekter.
Overordnet set bygger udkast til ny resultatkontrakt videre på målsætningerne i kontrakten for 2012-13, men
som anbefalet i evalueringen er ambitionsniveauet for de enkelte mål hævet betydeligt og præciseret yderligere. Således er ambitionsniveauet om tiltrækning af midler til syddanske partnere opjusteret med 50%,
således at der skal hjemtages 30 mio. kr. mod tidligere 20 mio. kr., og at der i samarbejde med de prioriterede klynger udvikles 6 mod tidligere 3 projekter. Det er endvidere præciseret, at der foretages en strategisk
udvælgelse og en dybdegående screening af mindst 20 virksomheder om året med potentiale til at indgå i
EU projekter, hvoraf mindst 5 af de screenede virksomheder indgår i direkte EU-projektsamarbejde.
I kontrakten forpligter SDEO sig til på årsbasis at realisere følgende 9 aktivitetsmål, der skal komme SDEO’s
målgrupper i Syddanmark til gavn:
-

International projektudvikling
Europæiske konferencer
Virksomhedsgennemgang
Interessevaretagelse
Entreprise Europe Network (EEN)
Knowlegde Innovation Community (KIC)
Presse og kommunikation i Syddanmark:
Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
Særskilte mål for SDU
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I forhold til tidligere er der desuden tilføjet en målsætning om, at SDEO inden for de eksisterende rammer
skal arbejde målrettet for at blive Syddansk tovholder for Entreprise Europe Network (EEN) i den kommende
periode fra 2015 til 2020, i samarbejde med Væksthus Syddanmark og de syddanske erhvervsklynger. Der
vil i givet fald skulle udarbejdes en særlig kontrakt. Desuden er der tilføjet en målsætning om, at SDEO vil
allokere ressourcer og indgå i såvel styregruppe som arbejdsgruppe i arbejdet for at sikre Syddanmark de
bedste muligheder for at indgå i et Knowledge Innovation Community (KIC) på sundhedsområdet.
Der er dermed i resultatkontrakten taget højde for, at der er tale om et nyt normal for kontorets aktiviteter.
Resultatkontrakten indgås som en fælles kontrakt med Region Syddanmark, Syddansk Vækstforum, KKR og
Syddansk Universitet. Region Syddanmark, Syddansk Vækstforums fastsatte medlemskontingent er på
4.152.287 kr. i 2014 og det samme niveau for 2015, hvor der dog tages højde for pris- og lønudviklingen
som brugt i aftalen for kommunernes og regionernes økonomi for 2015.
En større evaluering/opfølgning foretages i samspil med KKR og Vækstforum i andet halvår af 2014, hvor
forudsætningerne for samarbejdet også i 2015 gennemgås.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•
•

at Vækstforum tager evalueringen til efterretning
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet godkender resultatkontrakten for 2014-15,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at det Syddanske Bruxelleskontor fra de regionale erhvervsudviklingsmidler bevilges 4.152.287 kr. for hvert af årene 2014 og 2015, i alt 8.408.381 kr. efter pristalsregulering.

Bilag
Bilag 7a – Udkast til resultatkontrakt med Bruxellesforeningen for 2014-15
Bilag 7b – Evaluering af resultatkontrakt 2012-13

8.

Porteføljestyring: Ekstern midtvejs- og slutevaluering af
Vækstforums projekter

Sagsfremstilling
På Vækstforummødet den 25. juni 2013 fik Vækstforum, som led i porteføljestyringen af vækstforums projekter, forelagt resultatet af 8 eksterne evalueringer som var gennemført af konsulenthuset COWI. Samtidig blev
Vækstforum orienteret om handlemuligheder i forhold til projekter, der ikke går som forventet. Yderligere 17
projekter (10 midtvejs og 7 slutevalueringer) er nu evalueret.
Samlet set er der en række positive resultater at rapportere fra evalueringerne. En overvejende del af de
projekter, som har været evalueret i denne runde havde kompetenceudviklingsaktiviteter, udvikling af nye
koncepter og processer, samt at skabe indblik i nye markeder som hovedfokus. For så vidt angår de virksomheder, som har deltaget i disse aktiviteter i midtvejsevalueringerne oplyser:
• 70 % af virksomhederne, at de har fået nye kompetencer (91 virksomheder)
• 92 % af virksomhederne oplyser, at de har fået indblik i nye markeder (22 virksomheder).
I slutevalueringerne oplyser de virksomheder, der har deltaget i de pågældende aktiviteter, at:
• 88 % har fået nye kompetencer (69 virksomheder)
• 72 % har udviklet nye koncepter eller processer (68 virksomheder).
Endvidere peger 80 % af virksomhederne i slutevalueringerne på, at de vil få eller har fået forbedret potentiale for vækst.
I forhold til statusvurderingen af de 17 evaluerede projekters tilrettelæggelse, resultat og effektskabelse er
billedet mere nuanceret, og der er dels en række læringspunkter i forhold til slutevalueringerne og dels er der
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behov for at følge op på en række af midtvejsevalueringerne. Statusoversigten samt beskrivelse af læringspunkter og opfølgende handlinger er vedlagt i bilag 10a. Ligeledes er der i bilaget lavet en opsamling på de
vigtigste opmærksomhedspunkter i evalueringerne. Desuden er der i bilag 10b vedlagt resuméer af evalueringerne.
På Vækstforummødet den 30. september 2013 udbad Vækstforum sig en opfølgende redegørelse for projektet ”Den stærke hånd”, da projektet scorede rødt på resultat og effektskabelsen i evalueringsrunden, som
blev præsenteret for Vækstforum i 25. juni 2013.
Projektet ”Den stærke hånd” afsluttes med udgangen af november 2013. Vækstforumsekretariatet kan oplyse, at virksomheden Invencon, der ejer produktet indgår i et partnerskab, der har søgt Markedsmodningsfonden om støtte til test og tilpasning af produktet. Invencon deltager desuden i det Vækstforumstøttede
projekt ”Lån En Leder” for at få tilført ledelseskompetence med kendskab til det tyske marked for at fremme
en kommerciel succes på det tyske marked. Invencon arbejder således fortsat på at skabe grundlag for, at
produktet bliver en kommerciel succes.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne
samt godkender de opfølgende handlinger.
Bilag
Bilag 8a – Eksterne midtvejs- og slutevalueringer gennemført i juni-september 2013
Bilag 8b – Resuméer af resultater

9.

Opfølgning på Syddansk lånefond for yderområder

Sagsfremstilling
På det seneste møde i Vækstforum den 30. september 2013 blev status på lånefonden drøftet, herunder
bl.a. udfordringerne i forhold til at få relevante iværksættere til ansøge. Vækstforum besluttede at sekretariatet skulle iværksætte en række opfølgningsaktiviteter til yderligere afdækning af udfordringer og mulige løsninger.
Sekretariatet har rettet henvendelse til kommunerne i yderområderne samt Væksthus Syddanmark med
henblik på, at kommunerne og Væksthuset medvirker til at finde relevante iværksættere, som kan formidles
videre til fondens managementselskab.
Der er aftalt møde mellem Accelerace og erhvervscheferne i yderområdekommunerne med henblik på i fællesskab at finde løsninger for samarbejdet omkring lån i yderområderne.
Sekretariatet har derudover været i kontakt med Region Nordjylland vedrørende Nordjysk Lånefond med
henblik på at høre om deres erfaringer.
Nordjysk Lånefond er også etableret med midler fra EU's strukturfonde, som i de enkelte udlån skal matches
med midler fra det private pengemarked. Fonden henvender sig til virksomheder i hele Nordjylland, så der er
ikke en geografisk afgrænsning til yderområder. Efter en træg start har man i de seneste to år oplevet en
god søgning til fonden. Der kan ikke peges på nogen entydig grund hertil, men flere forhold er blevet ændret
undervejs; fx er man blevet mere aktiv i forhold til at markedsføre tilbuddet blandt andet i et tæt samarbejde
med de lokale erhvervskontorer. Endvidere har man lempet på de krav, som man stiller til projekter, der kan
komme i betragtning til lån. Det betyder, at det oprindelige vækst og innovationsfokus er blødt noget op. I
forhold til tab, oplyses det, at man har oplevet enkelte tab, men at det ikke er alarmerende.
I forhold til Syddansk lånefond for yderområder, så er den geografiske begrænsning til yderområder besluttet
af Vækstforum.
Hvis adgangen til lånekapitalen skal ændres kan man gå to veje.
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A.) Der kan ændres på de særlige krav, som Vækstforum selv har besluttet. Disse krav er i dag formuleret
således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal være tale om et udviklingsprojekt, der sikrer at virksomheden opnår et teknologisk og markedsmæssigt løft
Grundigt udarbejdet forretnings- og finansieringsplan
Nytænkende og innovativt koncept
Kompetente iværksættere med relevant erfaring
Stort indtjenings- og vækstpotentiale
Høj overlevelseschance
Match med den resterende portefølje mht. branchevalg og risikoprofil
Ydelser/produkter skal være tæt på kommercialisering
Internationalt perspektiv

Ønskes der en lempelse af kravene, anbefales det, at der lempes i forhold til projekternes innovationshøjde,
at de skal være tæt på kommercialisering og det internationale perspektiv. De øvrige krav bør være uændrede. Kravene må dog ikke lempes på en sådan måde, at fondens virke er konkurrenceforvridende.
Ifølge kravene fra EU må fonden stadig kun investere i aktiviteter, som fonden anser for potentielt økonomisk
lønsomme.
B.) Der kan ændres på lånenes tilgængelighed
For så vidt angår selve låneprodukterne, behandles alle ansøgere for nærværende ens og med samme tilgang. Med en forudsætning om at kriterierne lempes, kan man forestille sig en øget tilgængelighed gennem
tiltag der kan lette adgangen til lån fra fonden.
Det kan overvejes at etablere en form for ’fast-track’ lån for lånebeløb under en vis størrelse f.eks. 0,5
mio.kr. ”Fast-track” betyder, at der kun stilles et krav til potentielle lånere, nemlig, at de kan stille med den
nødvendige matchfinansiering. I praksis vil det indebære, at det eneste managementselskabet tager stilling
til er dokumentation for, at den nødvendige medfinansiering er på plads.
Derudover kan det overvejes at øge tilgængeligheden, ved at lave en meget enkel ansøgningsproces i
samarbejde med de lokale erhvervschefer eller en væksthuskonsulent. En enkel formular, der er udfyldt
og underskrevet af iværksætteren i samarbejde med den lokale erhvervschef eller en væksthuskonsulent og
et pengeinstitut, og vedhæftet den basale dokumentation for at låne kriterierne er opfyldt.
Ønskes der en lempelse af tilgængeligheden, anbefales det at der etableres ’fast-track’ lån for lånebeløb
under en 0,5 mio.kr. En meget enkel ansøgningsproces i samarbejde med de lokale erhvervschefer eller en
væksthuskonsulent, anbefales ikke, da det kan dreje sig om større lånebeløb, hvorfor denne tilgang vurderes
at være for risikofyldt.
Hvis der ændres på lånenes tilgængelighed som foreslået ovenfor, skal man dog være opmærksom på, at
fondens risikoprofil formentlig stiger markant, og antallet af tab sandsynligvis vil vokse. Endvidere skal det
afklares, om en sådan model er forenelig med de tilsagn, som er givet til fonden fra Erhvervsstyrelsen.
Det foreslås endvidere at, sekretariatet anmoder Erhvervsstyrelsen om, at lånefondens geografi i 2014 udvides til også at omfatte med Aabenraa og Sønderborg Kommune. Disse to kommunerne er nye yderområder
i den kommende strukturfondsperiode. Dette vil sikre, at regionens yderområder gives de samme tilbud i en
overgangsperiode. Samtidig vil det også bidrage til afløbet fra lånefonden. Endvidere har Management allerede i dag kontakt til relevante virksomheder i de nye yderområder, som vil være inden for lånefondens målgruppe, men som i dag skal flytte for at få adgang til lån.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet bemyndiger sekretariatet til at anmode Erhvervsstyrelsen om at lånefonden udvides til
også at dække Aabenraa og Sønderborg Kommune i 2014.

Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
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•
•

at der lempes på Vækstforums oprindelige krav vedrørende projekternes innovationshøjde, at de
skal være tæt på kommercialisering og det internationale perspektiv
at der ændres på lånenes tilgængelighed ved at der etableres ’fast-track’ lån for lånebeløb under
en 0,5 mio.kr.

Bilag
Bilag 9 – Statusnotat fra Accellerace Management. I dokumentet redegøres der mere detaljeret for de foreslåede løsningsmodeller

10. Pulje til projektudvikling i yderområderne
Sagsfremstilling
Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med
disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. Vækstforum har afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2013.
Der er pr. 2. oktober 2013 bevilget 1.074.124 kr. til projekter. En ansøgning er under behandling. De resterende midler på 2.225.876 kr. kan søges frem til årets udgang.
Oversigt over støttede projekter i 2013 pr. 11. november 2013
Projektnavn
Ansøger
Den globale uddannelsesportal
Tønder Handelsskole
Vision grønne færger, feasibility
Marstal Navigationsskole
study
Ærø Turist
Ærø Turist- og Erhvervsforening
I alt

Bevilget beløb
662.124 kr.
412.000 kr.
Under sagsbehandling
1.074.124 kr.

I udkastet til handlingsplanen for 2014-15 foreslås det at afsætte midler til forundersøgelser, projektudvikling
og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne (redefinering af projektudvikling i yderområderne). Det foreslås derfor, at Vækstforum afsætter 3,3 mio. kr. hertil.
Det foreslås desuden, at regionsdirektøren, i lighed med tidligere år, bemyndiges til at bevilge midlerne efter
indstilling fra Vækstforums sekretariat. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums sidste møde i
2014.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i
2013 til orientering,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2014,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra
denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum får afsluttende afrapportering
om anvendelse af midlerne på det sidste møde i 2014.

Bilag
Bilag 10 – Kort beskrivelse af forprojekter

11. Høringssvar vedrørende Danmarks Innovationsfond
Sagsfremstilling
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Som opfølgning på en bred politisk aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond – fonden for
strategisk forskning, højteknologi og innovation har Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående
Uddannelser sendt tre udkast til lovforslag i høring, herunder forslag til lov om Danmarks Innovationsfond.
Udkast til høringssvar omhandler forslag til lov om Danmarks Innovationsfond, idet de øvrige lovforslag kan
betragtes som konsekvensændringer heraf. Region Syddanmark er høringspart, og afgiver høringssvar efter
indhentelse af bemærkninger fra Vækstforums formandskab.
Udkastet til høringssvar retter sig mod erhvervsudviklingsområdet og sundhedsområdet. I høringssvaret
påpeges bl.a., at:
• Det findes positivt at sammenlægge aktiviteterne fra de ovennævnte råd og fonde i én ny samlet fond.
Det findes endvidere positivt, at Danmarks Innovationsfond skal koordinere sin bevillingsfunktion med
andre relevante offentlige og private bevillingsmyndigheder, herunder regionale myndigheder.
• Det betragtes som afgørende for at skabe yderligere koordination i innovationssystemet, at Danmarks
Innovationsfond udbyder midler inden for områder, der passer med de regionale forretningsområder.
Endvidere bør det lovgivningsmæssigt sikres, at regionerne og vækstforaene kan medfinansiere projekter som Danmarks Innovationsfond giver tilskud til.
• Det er vigtigt, at fondens midler konkurrenceudsættes og administreres på en sådan måde, at det også
er attraktivt for små og mellemstore virksomheder at søge midlerne.
• Det er vigtigt, at sundhedsforskningen også tilgodeses i Danmarks Innovationsfonds kommende arbejde,
og at det med Danmarks Innovationsfond i højere grad end tidligere bliver mulighed for at udnytte disse
forskningsresultater til udvikling af ny teknologi m.v. i et samarbejde med virksomheder.
• Region Syddanmark finder det positivt, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skal have erfaringer fra
det private erhvervsliv, men opfordrer til, at der også levnes plads til at inkludere bestyrelsesmedlemmer
med erfaring fra offentlige driftsorganisationer, herunder sundhedsvæsnet.
Høringssvar og baggrundsnotat er vedlagt som bilag. På grund af høringsfristen vil det ikke være muligt at
forelægge sagen til beslutning i Vækstforum. Vækstforum orienteres om formandskabets beslutning.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet tilslutter sig udkast til høringssvar

Bilag
Bilag 11a – Høringssvar
Bilag 11b – Notat vedr. lovforslag

12. Medfinansiering af et CCEI – Cross Cluster Entrepreneurship and
Internationalisation
Sagsfremstilling
I forbindelse med ECEI certificeringen af regionens prioriterede klynger er der blevet peget på, at klyngerne
kan forbedre iværksætteri-indsatsen, samt styrke internationaliseringen. OECD rapporten om innovations- og
vækstindsatsen i Region Syddanmark og Region Midtjylland peger endvidere på, at der er potentialer i forhold til samarbejde på tværs af de prioriterede syddanske klynger.
På den baggrund har sekretariatet sendt prækvalifikationsansøgning til et EU-call om internationalisering og
iværksætteri på tværs af klynger med henblik på at understøtte udviklingen af nye industrier. Formålet med
CCEI-projektet er at etablere en platform for samarbejde på tværs af klyngerne om strategiske designmetoder, iværksætteri og internationalisering. Hovedparten af projektets aktiviteter vil blive gennemført i klyngerne. Projektet bygger endvidere oven på iværksætteriaktiviteterne i PRO projektet, som Vækstforum indstillede til tilsagn på møde den 30. september 2013.
Projektet giver virksomhederne i klyngerne forbedret kendskab til, og mulighed for, at bruge hinandens kompetencer på tværs af klyngerne, brancherne mv. Desuden styrker det mulighederne for at fremme iværksæt11

teri og for internationalisering i form af kontakter til udenlandske eksperter samt til andre klynger og virksomheder.
Ansøgningen er blevet prækvalificeret - og er dermed en af de 12 udvalgte af over 100 ansøgninger. Den
endelige ansøgning er sendt den 16. oktober 2013 og er udarbejdet i samarbejde med det Syddanske Bruxelleskontor, REG X og klyngerne.
Det samlede budget for ansøgningen er 5.554.817 kr., hvoraf EU finansierer 95 %, svarende til 5.277.076 kr.
Det foreslås, at Vækstforum beslutter at indstille til regionsrådet, at regionen støtter projektet med den resterede finansiering på 277.741 kr.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer 277.741 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af CCEI projektet, under forudsætning af, at EU beslutter
at støtte projektet.
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforums formandskab bemyndiges til at udmønte
reservationen.

13. Særlig ramme til sekretariatet
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 6. december 2012 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2013. Det blev samtidig besluttet, at
sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.
I alt er der pr. 11. november 2013 disponeret ca. 650.000 kr. fra rammen i 2013 til en publikation om succeshistorier, medfinansiering af konferencen RoboBusiness Europe 2014, en forundersøgelse vedr. World Design Capital, en sammenhængsanalyse af innovationssystemet i samarbejde med Forsknings- og innovationsstyrelsen, og et forstudie sammen med Styrelsen for videregående uddannelser om studerende som
innovationsressourcer i virksomheder og drivkraft for intraprenørskab i dansk erhvervsliv.
Det foreslås, at sekretariatet også i 2014 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser mv.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til orientering,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2013 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter,
analyser, kortlægninger mv. i 2014,
at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år,

Temadrøftelse: Oplæg om benchmark og økosystemanalyse af
Offshore-klyngen (kun på Vækstforummødet)
På Vækstforums døgnseminar den 3.-4. april 2013 blev det drøftet, hvad der skal til for at skabe succesfulde
klynger. I forlængelse af drøftelsen besluttede Vækstforum:
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•
•
•

at der skal være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger med udgangspunkt
i en analyse af klyngens økosystem
at der skal gøres en betydelig indsats for, at Vækstforums fire prioriterede klynger bliver innovationsnetværk og sikres guldstatus
at på de kommende møder i Vækstforum inviteres lederne af de fire klyngesekretariater til at præsentere en SWOT-analyse for klyngen samt at præsentere klyngens handlingsplan for at nå klyngens mål.

Den klynge, der inviteres til at præsentere sine planer, er Offshore-klyngen.

DEL II Orienteringspunkter
14. Orientering om EGF-indsatsen i områder med massefyringer
Sagsfremstilling
I perioden 2008–2011 har Syddanmark været ramt af massefyringer på først Danfoss, dernæst LM Glasfiber
i Lunderskov og Hammelev samt lukning af Lindø-værftet. Derfor igangsatte Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark en række indsatser til at hjælpe de fyrede medarbejdere. Udover at afsætte en særlig pulje
på 15 mio. kr. til at støtte indsatsen i de ramte områder, tog Vækstforum og Region Syddanmark initiativ til at
søge midler fra Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF) til opkvalificering af de fyrede medarbejdere i
områderne Sønderborg, Kolding/Vejen/Haderslev og Kerteminde/Odense.
På baggrund af denne indsats blev der bevilget 274,1 mio. kr. fra EGF, hvoraf 125,4 mio. kr. er blevet anvendt. Når der er anvendt færre midler end der er bevilget, skyldes det bl.a., at en større andel af de fyrede
medarbejdere end forventet, forholdsvis hurtigt fik arbejde uden hjælp fra EGF. Derudover kom EUbevillingerne for alle indsatser sent, og at gennemførelsesperioden blev derfor kortere end budgetteret. Samtidig har det vist sig, at en betydelig del af målgruppen enten fik nyt arbejde uden opkvalificering, eller trak
sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Den Europæiske Globaliseringsfond (EGF)
Antal Bevilget EGFStatus
fyrede støtte
Sønderborg

> 1.600 74,1 mio. kr.

Endeligt forbrug Faktiske
af EGF-støtte
deltagere

Andel selvforsørgende

Indsatsen afsluttet 24, 5 mio. kr.
og endeligt regnskab godkendt.

466

66 %

> 2.200 1. ansøgning Indsatsen under 1. 1. ansøgning:
ansøgning er afslut105,7 mio. kr.
38,6 mio. kr.
tet og regnskab
Lindø-værftet
2. ansøgning aflagt.
2. ansøgning

568

76 %

(332)

(62 %)

406

64 %

Danfoss/Linak
OdenseKerteminde

KoldingHaderslevVejen

47,8 mio. kr.

Indsatsen under 2. (28 mio. kr.)
ansøgning er stadig
aktiv

> 1.500 46,5 mio. kr.

Indsatsen er afslut- 34,3 mio. kr.
tet og der er aflagt
endeligt regnskab.

LM-Glasfiber
Samlet

5.300

274,1 mio.kr. Kun Lindø II er fort- 125,4 mio. kr.
sat aktiv

1.772
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Af de fyrede medarbejdere er andelen af beskæftigede konstant stigende. Aktuelt er 66 % af målgruppen for
Sønderborgindsatsen selvforsørgende, mens dette er tilfældet for 64 % af målgruppen i Kolding/Vejen/Haderslev. For Lindø-indsatsen er aktiviteterne afsluttet for første halvdel af målgruppen, og her
er selvforsørgelsesandelen på 76 %. Det er administrationens vurdering, at indsatserne har været vellykkede.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

15. Orientering om registerbaseret monitorering og effektmåling
Sagsfremstilling
Region Syddanmark, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik har udviklet et nyt monitorerings- og effektmålingsværktøj. Der effektmåles ved at sammenligne deltagergruppen og virksomheder med en kontrolgruppe
og undersøge, om der er statistisk signifikant forskel på udviklingen i de to grupper. I forretningsområderne
Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Klynger er der tegn på signifikante beskæftigelsesog omsætningseffekter.
Det er vigtigt at gøre sig klart, hvad denne metode måler, og hvad den ikke måler. Projekter kan have en
lang række effekter. Ud af disse effekter er der i denne sammenhæng valgt to ud, omsætning og beskæftigelse, og der er valgt en periode, som målingen er afgrænset til.
Det vil for det første sige, at målingen ikke har data for andre effekter end disse to – målingen ”ved” ikke
andet, end det der vedrører omsætning og beskæftigelse, og udtaler sig derfor udelukkende om disse to
effekter. For det andet kan målingen ikke kobles direkte med bevilgede projektmidler. Målingen er foretaget
for en periode på 2 år, men indeholder en vurdering af projekter, der er igangsat fra 2007 og frem. Projekternes karakter, fokus og indsatser er forskellige, bl.a. derfor kan det ikke fastlægges præcist, hvornår de fulde
effekter opnås af et projekt, og slet ikke hvad de samlede effekter er set over et helt projektforløb. For det
tredje skal man være opmærksom på, at målingen kun viser effekter, der opstår inde i de deltagende virksomheder, dvs. at effekter, som opstår på grund af et projekt men virkeliggøres i andre virksomheder eller
ansættelsessteder end de projektdeltagende er ikke registreret eller talt med. Målingen viser på denne måde
kun et udsnit af effekter ud af et større effektbillede i omfang, i tid og i arten af effekter.
Målingen kan derfor vise, at der har været effekt (hvis der har været det på omsætning og beskæftigelse).
Målingen kan ikke vise, at der ikke har været effekt, det har den ikke mulighed for at sige noget om.
Konklusionen på effektmåling af en større gruppe projekter i perioden 2010 til 2012 er entydig. Indsatsen i
strukturfondsprojekterne har samlet set givet en betydelig målbar effekt i perioden, både når der måles på
antal beskæftigede og omsætning som effekt af projektdeltagelse.
Effektmålingen vedrører perioden fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2012. Målingen indikerer, at de syddanske
strukturfondsprojekter har skabt ca. 150 fuldtidsarbejdspladser inden for Bæredygtig energi, 430 inden for
Klynger og knap 800 fuldtidsjob inden for Sundheds- og velfærdsinnovation i perioden fra 2010 til 2012 i
deltagervirksomheder med under 100 årsværk. Tallene kan ikke lægges sammen på tværs af forretningsområderne. For Oplevelseserhverv kan der ikke med denne metode, hvis man kun ser på omsætning og beskæftigelse, påvises målbare effekter af projektdeltagelse afgrænset til tidsudsnittet fra 2010 til 2012.
Resultaterne indikerer, at strukturfondsprojekterne har haft en klar effekt. Alligevel bør de tolkes forsigtigt.
Effektmålingen sikrer, at deltagergruppen og kontrolgruppen ligner hinanden mht. virksomhedsstørrelse,
branche, lokalisering og vækst forud for effektmålingsperioden. På andre karakteristika som virksomhedernes motivation og engagement, vækstorientering, udviklingsbehov mv. kan det ikke udelukkes, at deltagervirksomhederne adskiller sig fra kontrolgruppen. Desuden er det alene virksomheder med under 100 ansatte, der indgår i effektmålingen. De større virksomheder udelades for at undgå, at de dominerer målingen. Var
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de medtaget ville de målte effekter blive større, men usikkerheden om, hvorvidt effekterne kunne tilskrives
projektdeltagelsen ville øges.
Som supplement til effektmålingen er der samtidig udarbejdet en ny publikation med 20 cases fra virksomheder, som har deltaget i de evaluerede Vækstforumprojekter. De 20 cases illustrerer de mange forskellige
måder, hvorpå deltagelse i Vækstforums projekter bidrager til vækst i de enkelte virksomheder. Publikationen er vedlagt som bilag.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 15 – Monitorering og effektmåling af strukturfondsprojekter i Syddanmark

16. INNO+ - prioritering af indsatsområder
Sagsfremstilling
Uddannelsesminister Morten Østergaard har i et brev til Syddansk Vækstforum den 27. september 2013
gjort opmærksom på, at Uddannelsesministeriet har offentliggjort INNO+ kataloget for at imødekomme et
politisk ønske om at forbedre grundlaget for prioritering af midler til fokuserede innovationsindsatser.
INNO+ kataloget udpeger perspektivrige indsatsområder for strategiske investeringer i innovation. Indsatsområderne retter sig mod felter, hvor Danmark har særlige erhvervs- og forskningsmæssige forudsætninger
for at bidrage til løsningen af væsentlige danske og globale samfundsudfordringer, og som samtidig kan
bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark.
Kataloget indeholder 6 hovedområder med i alt 21 indsatsområder. Hvert indsatsområde i kataloget kan
danne ramme om samfundspartnerskaber om innovation med deltagelse af virksomheder, videninstitutioner
og myndigheder. I forbindelse med efterårets finanslovsforhandlinger vil de første tre samfundspartnerskaber, som igangsættes i 2014, blive udpeget.
Region Syddanmark har løbende bidraget til udviklingen af kataloget gennem Danske Regioner. INNO+
kataloget rummer således flere initiativer, som falder inden for Vækstforums og Region Syddanmarks tre
strategiske forretningsområder; Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig energi og Oplevelsesøkonomi.
Indsatsområdet ”Den selvhjulpne kroniker” passer særlig godt ind i den aktuelle opmærksomhed på innovative sundhedsløsninger på væsentlige samfundsudfordringer. I INNO+ katalog står der, at et partnerskab om
indsatsområdet ”Den selvhjulpne kroniker”, skal skabe nye, sammenhængende og omkostningseffektive
telemedicinske løsninger, der øger selvhjulpenhed hos patienterne, styrker behandlingskvaliteten samt bidrage til at nedbringe antallet af liggedage og ambulante behandlinger. Området spiller godt sammen med
implementeringen af den nye fællesoffentlige strategi for digital velfærd 2013-2020, regeringens vækstplan
samt syddansk deltagelse i det kommende KIC (Knowledge Innovation Community) på sundheds- og velfærdsinnovation.
”Industrialisering af offshore-vindkraft i størrelse XXXL” er et indsatsområde, der passer godt ind i den offshore klynge, som er opbygget i Syddanmark. Et samfundspartnerskab på området vil kunne forbinde eksisterende initiativer og sætte udfordringen højt på den nationale dagsorden. Offshorebranchen forventer at
kunne skabe mere end 23.000 nye job i 2020, og nødvendiggør dermed et dedikeret samfundspartnerskab
til sikring af en tilstrækkelig uddannelseskapacitet.
Indstilling
Det indstilles,
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- at formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

17. Orientering om status på samarbejdet om design og kreative
erhverv
Sagsfremstilling
Syddansk Vækstforum prioriterer design og kreative erhverv i sin strategi og handlingsplan, og der er igangsat en række initiativer, blandt andet Designandelen, Design2Innovate og Fremtidsfabrikken. Initiativerne har
til formål at styrke virksomhedernes vækst og konkurrenceevne gennem øget anvendelse af design som
metode samt at styrke de kreative erhverv.
Der er et stort erhvervsmæssigt potentiale i at anvende design og designmetoder til at styrke forretningsudvikling og konkurrenceevne i små og mellemstore virksomheder. Ligeledes er der et uudnyttet potentiale i
kreative erhverv, herunder designerhvervet. Yderligere realisering af det uudnyttede potentiale vil kræve en
samlet regional styrkelse og intensivering af indsatsen, herunder styrket samarbejde.
For at videreudvikle Syddansk Vækstforums designsatsning er der derfor påbegyndt en proces med det
formål at udarbejde en handlingsplan for yderligere styrkelse af anvendelsen af design som erhvervsmæssig
vækstdriver, styrkelse af den kreative branche og design som erhverv samt en udarbejdelse af en kendskabsstrategi for synliggørelse og profilering af regionens generelle styrker inden for kreative erhverv, herunder design.
Der er blandt andet nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner på alle de
videregående uddannelser, fra kommuner samt fra konkrete projekter på området, herunder Designandelen,
Fremtidsfabrikken og Design2Innovate. Arbejdsgruppen drøfter mulighederne for øget samarbejde, samt
hvordan de relevante aktører i fællesskab kan synliggøre og ikke mindst udbygge regionens styrker på området. Repræsentanter fra erhvervsorganisationer og virksomheder vil blive inddraget i arbejdet.
Samtidig er der påbegyndt en økosystemanalyse af området, hvor klyngens styrkepositioner kortlægges og
analyseres med henblik på at afdække udfordringer og konkretisere mulighederne for at styrke indsatsen på
området. Arbejdet videreføres med henblik på at konkretisere mulighederne for at styrke området, herunder
på baggrund af de behov der bliver afdækket i økosystemanalysen.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

18. Region Syddanmarks Vækstbarometer 3. kvartal 2013
Sagsfremstilling
Vækstforventningerne er vokset markant siden sidste måling i foråret 2013. Der er nu betydeligt flere ”optimistiske virksomheder” end ”pessimistiske virksomheder” både hvad angår omsætning og jobforventninger.

Bag forventningen om større omsætning og nye job gemmer der sig hos flere virksomheder en forventning
om markant flere ordrer og en lettere adgang til lån, kredit og finansiering.
Forventningen om fremgang for omsætning og job gælder i næsten alle brancher, og forventningerne i 3.
kvartal 2013 er de højeste siden maj 2011. De mest vækstoptimistiske brancher er videnservice, engroshan16

del og hotel- og restauration. Forventningen til omsætningen er vokset betydeligt i bl.a. industrien, byggeanlæg, transport og detailhandel.
Tre ud af ti virksomheder (30%) tror nu på flere ansatte, mens kun 17% tror på færre ansatte. Joboptimismen
er størst i videnservice, engroshandel og transport, hvor jobforventningerne også er vokset markant. Forventningerne er også steget pænt i industrien, i bygge-anlæg og i detailhandlen. De primære erhverv er nu
eneste branche, hvor der er flere virksomheder med negative end positive jobforventninger.
Flere virksomheder søger medarbejdere. Knap tre ud af fire virksomheder havde i september 2013 søgt
medarbejdere inden for de seneste 6 måneder. I september 2012 var det to ud af tre. Det er også blevet
sværere at finde kvalificeret arbejdskraft. I september 2013 havde 35 % af de rekrutterende virksomheder i
høj eller nogen grad haft vanskeligheder. I september 2012 var det 30 %.
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, september 2013, 902 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles,
- at formandskabet indstiller til Vækstforum, at Vækstforum tager punktet til orientering.
Bilag
Bilag 18 – Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2013

19. Vækstforums kommunikationsindsats
Sagsfremstilling
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 18. september 2013 – 12. november 2013 har medierne bragt nedenstående
omtale af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 78
Online: 64
TV-indslag: 2
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 12
Bæredygtig energi: 29
Oplevelseserhverv: 29

Tværgående: 57
Grænseoverskridende samarbejde:
Vækst i yderområderne: 17

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 den xx. september – den xx.
november 2013
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20. Økonomioversigt for handlingsplan 2012-13
Sagsfremstilling
Status for indstillinger
Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, er der indstillet flere strukturfondsmidlerne, end der pt.
er til rådighed. Det overskredne beløb vil kun blive udmøntet i takt med, at der sker tilbageløb fra andre projekter. Ved at indstille et større beløb end der pt. er til rådighed, er det muligt at sikre en hurtig udmøntning af
de forventede tilbageløbsmidler. Det forventes, at der fortsat vil komme betydelige tilbageløb af strukturfondsmidler. Ligeledes vil de regionale erhvervsudviklingsmidler være brugt.
Ikke-bevilgede strukturfondsmidler skal efter den 1. januar 2014 overgå til fælles disposition mellem regionerne, såfremt der på skæringsdatoen på landsplan er mere end 5 mio. kr. ikke-bevilgede midler. Såfremt de
foreliggende indstillinger imødekommes, vil der den 1. januar 2014 ikke være ikke-bevilgede syddanske
strukturfondsmidler.
Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2012-13, herunder indstillinger og budget.
Strukturfondsindstillinger i 2007-13

Budget 2007-13
Indstillinger i alt 2007 – 22/112013 (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.

166.703.396 kr. 384.503.781 kr.
42.758.599 kr. 127.206.630 kr.

380.742.747 kr.
87.159.478 kr.

-2.328.345 kr.

-7.026.984 kr.

-9.355.329 kr.

-1.594.295 kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler - indstillinger i 2012-13
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budget 2012-13
206.284.023
Overførsler og tilbageløb fra 2007-12
8.685.636
Indstillet 2012-13
-215.431.781
Rest 2013
-462.121
Yderområde-% (2007 -)
Målsætning
Socialfond og Regionalfond

Før 22/11-2013 Efter 22/11-2013
41%
39%
39%

N+2 Risiko
Socialfond
N+2 Risiko for 2013 pr. 30/10-2013

Regionalfond
72,2 mio. kr.

1,4 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.

Forbrug og N+2
I indeværende strukturfondsperiode inkl. de foreliggende indstillinger på formandskabsmødet den 22. november 2013 har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 381 mio. kr. (justeret for tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 218,6 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i
alt 384 mio. kr. (justeret for tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 144,1 mio. kr. I forbindelse med det igangsatte
porteføljestyringsprojekt vil der fortsat blive fulgt op på såvel resultater som forbrug.
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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.
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: 24,4 mio. kr. svarende til 8 % af de indstillede midler.
Socialfond: 60,5 mio. kr. svarende til 19 % af de indstillede midler.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 42,4 mio. kr. svarende til 6 % af de indstillede midler.

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med, at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og
kan dermed disponeres igen.
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 2007-13
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.
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Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervsstyrelsen.
Differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på afsluttede projekter fremgår af oversigten.
På nuværende tidspunkt har fire af de otte projekter, der blev indstillet til tilsagn af Vækstforums Formandskab den 11. juni 2013, modtaget deres tilsagn eller er inviteret til tilsagnsmøde i Erhvervsstyrelsen.
Endvidere afventer de to projekter, som Formandskabet indstillede til tilsagn den 17. september 2013, deres
tilsagn fra Erhvervsstyrelsen.
Indstilling
Formandskabet indstiller,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 21 – oversigt over 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
Sagsfremstilling
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. Der er
indkommet 7 ansøgninger i alt til ansøgningsfristen for puljen den 8. august 2013. Formandskabet skal tage
stilling til i alt 6 projekter. Der er indstillet 4 tilsagn samt 1 afslag. To ansøgninger (”Kommercialisering af
Message Earths ECO designs til fremme af samfundets mentale grønne omstilling” og ”Økonomiske incitamenter ved anvendelse af musikterapi til behandling i health care sektoren samt eksportmuligheder”) er blevet trukket tilbage.
Projekt
Introduktion af UROX urinsystem i hjemmepleje og på plejehjem – MTV v/ Urologic ApS
Kommercialisering og markedsmodning af den
sensorbaserede touchløsning Touch & Play til
udviklingsforstyrrede borgere v/ MB Solutions Applikator
Nem Kommunikation v/ Tele Call ApS
Indeklimastation – en hjælp til forbedret sundhed, rehabilitering og velfærd vha. brugerinddragelse v/ 4tec ApS
Renere buskørsel i Nyborg
- Demonstration af pålidelighed, miljøforbedring
og brændstofeffektivisering med dansk teknologi v/ Amminex Emmissions Technology
(AET) A/S

Forretningsområde
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation

Indstilling
A: Tilsagn

Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation

A: Tilsagn

Bæredygtig energi

A: Tilsagn

C: Afslag

A: Tilsagn

Projekterne er vurderet i forhold til, om de 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
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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 vurdering af ansøgningerne 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
Vækstforum har indstillet til Erhvervsstyrelsen, at puljen opnormeres til 24,5 mio. kr. Der er en igangværende
dialog med Erhvervsstyrelsen om ændring af strukturfondsbudget for OPI-puljen bl.a. på baggrund af denne
indstilling, men der afventes godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.
Såfremt alle indstillinger følges, er der aktuelt et formelt underskud på 3.598.682 kr. i puljen. Derfor er der i
indstillingerne for alle de ansøgte projekter indsat et vilkår om, at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender merbevilling og projektforlængelse til puljen.

Ramme
Tidligere bevilget
Indstillet på mødet 22/11-2013
Tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter
Rest

Aktuelt budget Opdateret budget
(merbevilling og
godkendt af
projektforlængelse)
ERST
efter forventet
godkendelse af
ERST
18.212.000
24.500.000
18.737.052
18.737.052
3.212.382
3.212.382
138.751
138.751
-3.598.682
2.689.318

Hvis Erhvervsstyrelsen mod forventning nedskriver budgettet, ønskes projektansøgningerne prioriteret efter
følgende rækkefølge:
1. Introduktion af UROX urinsystem i hjemmepleje og på plejehjem – MTV v/ Urologic ApS
2. Nem Kommunikation v/ Tele Call ApS
3. Kommercialisering og markedsmodning af den sensorbaserede touchløsning Touch & Play til udviklingsforstyrrede borgere v/ MB Solutions – Applikator
4. Renere buskørsel i Nyborg - Demonstration af pålidelighed, miljøforbedring og brændstofeffektivisering med dansk teknologi v/ Amminex Emmissions Technology (AET) A/S
Sekretariatet forventer, at Erhvervsstyrelsen godkender merbevillingen i løbet af 2013. Hvis indstillingerne for
ovennævnte projekter følges, vil det betyde, at der er godt 2,6 mio. kr. tilbage i puljen. For at få brugt de resterende midler offentliggøres et call for yderligere ansøgninger til OPI-puljen på Vækstforums hjemmeside
medio december 2013 med ansøgningsfrist den 10. januar 2014.
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
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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
Bilag 22 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler fra Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation

23. Behandling i Formandskabet af ansøgninger til Vækstforums pulje
til kommercialisering af offentlig-privat innovation
Projektet ”Introduktion af UROX urinsystem i hjemmepleje og på plejehjem – MTV” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 398.161,50
Projektet
UROX urinsystem er et opsamlingssystem til inkontinente mænd. Det består af en
22

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Konklusion

kop, der sidder på penis. Koppen er forbundet med en slange til en urinpose der
sidder på benet. Koppen fastholdes af et par fixeringsbukser, og der medfølger et
skyllemiddel til at forhindre lugt og bakterier. Produktet kan genbruges.
Ifølge ansøger opfatter mænd UROX som: Sikkert, nemt og praktisk, mens mænd
har det svært med bleer, som er det alternativ, som inkontinente mænd typisk visiteres til. Den månedlige udgift for kommunen til en inkontinent borger ved brug af
UROX urinsystem er ca. 4.800 kr., hvilket er ca. 400 kr. mindre end ved brug af
bleer.
Projektet omhandler at gennemføre en mini-MTV. En MTV består af fire elementer;
teknologi, patienter, organisation og økonomi. Med andre ord beskriver en MTV, om
det alt i alt kan betale sig at købe og anvende et bestemt produkt. I projektet sammenlignes brug af UROX med brug af bleer på henholdsvis inkontinente mænd i
egen bolig (tilknyttet hjemmeplejen) og på plejehjem. UROX og bleer sammenlignes
mht.:
 Direkte omkostninger
 Tidsforbrug
 Arbejdsmiljø (tunge løft)
 Personalets accept af produktet
 Forbedring af borgerens livskvalitet
Urologic Aps, Kr. Hyllinge, (Der forudsættes virksomhedsadresse + drift i Syddanmark)
Vejen Kommune, Vejen
Odense Kommune (Ældre – og Handicapforvaltningen), Odense
Samlet budget: kr. 530.882
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 398.161,50
Egenfinansiering i alt: kr. 132.720,50
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Ansøger oplyser, at under forudsætning af, at mini MTV’en viser de besparelser
(økonomiske, tid mv.) som forventes, vil der i umiddelbar forlængelse af projektet
ske ansættelse af en salgsmedarbejder og en kontoransat.
Sekretariatet vurderer, at effekten er sandsynliggjort og realistisk. Sekretariatet vurderer, at projektet vil have sikker effekt.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5
Sekretariats vurdering:
Det er sekretariatets vurdering, at projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan
opnå tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentligt-privat innovation. Sekretariatet vurderer, at projektet kan give Urologic dokumentation for produktet, som kan
åbne markedet hos de danske kommuner.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra
Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde og fordi,
•

Projektet resulterer i en mini MTV af UROX urinsystemet. En sådan dokumentation er centralt for, at Urologic potentiel kan øge salget af produktet til
de danske kommuner.

Beslutningspunkt
Det indstilles,





at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 398.161,50 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.
at det forudsættes, at tilsagnsmodtager er registeret med virksomhedsadresse og driver
virksomhedens aktiviteter i Region Syddanmark. Inden udbetaling af midler skal der være
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fremsendt dokumentation, i form af udskrift fra CVR, for at tilsagnsmodtager er registreret
med virksomhedsadresse i Region Syddanmark. Dokumentation skal være fremsendt til
vækstforumsekretariatet senest 31. august 2014.
Bilag
Bilag 23a – indstillingsskema vedr. Projektet ”Introduktion af UROX urinsystem i hjemmepleje og på plejehjem – MTV”

Projektet ”Kommercialisering og markedsmodning af den sensorbaserede touchløsning Touch & Play
til udviklingsforstyrrede borgere” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.133.844
Projektet
Projektet omhandler test af Touch & Play system, der består af en projektor, en
sensor i loftet og evt. en hvid plade. Fordelene ved den anvendte sensorbaseret
touch-teknologi er: At skærmen ikke kan gå i stykker, når borgerne er hårdhændede
ved den, berøringsfladens størrelse kan justeres efter behov eller placering og den
kan betjenes med en pegepind, så også borgere i kørestol kan være med.
Projektets omdrejningspunkt er at teste og tilpasse softwaren til målgruppen. Der
fokuseres på følgende funktioner:
 Symboler (målrettet borgere uden sprog)
 Dagsstrukturer for den enkelte borger
 Kommunikationsplatform, der muliggør borgernes kontakt til pårørende
 Apps og spil/ der motiverer til bevægelse/motion
 Spil der udfordrer hjernen (memo etc.)
Den forventede salgspris for Touch & Play-løsningen (hardware og software) er
75.000 kr. Kunden skal derudover betale ca. 5.000 for etablering og et månedsabonnement på ca. 350 kr.
Inden projektet er afsluttet, oplyser ansøger, at de i samarbejde med Autismecenter
Syd vil udarbejde en rapport om udviklingsprocessen, produktmodningen og resultaterne. Rapporten vil ansøger sammen med brochure, video og markedsføringsmateriale sende til relevante potentielle kunder. Projektet vil afslutningsvis lade en
ekstern konsulent udarbejde en rapport om Touch & Plays effekt på brugernes trivsel, kognitive og fysiske udvikling samt økonomiske gevinster ved at anvende
Touch & Play.
Aktuelt har Autismecenter Syd afprøvet Touch & Play på enkelte borgere. Erfaringerne danner afsæt for partnernes vurderinger af, at indholdet i højere grad kan
målrettes de udviklingsforstyrrede borgere, til fordel for de udviklingsforstyrrede og
virksomhedens forretning.
Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at institutioner med udviklingsforstyrrede har et behov for løsninger, der for det første kan tåle hårdhændet
brug, og for det andet bidrager til at digitalisere stimulering, kommunikation med
udviklingsforstyrrede m.m. Produktets justering af Touch & Plays indhold sker i et
samarbejde med eksperter fra Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Dette
vurderer sekretariatet vil understøtte, at der bliver tale om et slutprodukt, som andre
institutioner vil købe.
MB Solutions A/S, Vejle
Ansøger og parter
Austimecenter Syd, Rødekro
Center for hjælpemidler og kommunikation, 6330 Padborg,
Økonomi

Forventet effekt

Samlet budget: kr. 1.511.792,40
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.133.844,30
Egenfinansiering i alt: kr. 377.948,10
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Ansøger anfører, at det er målet, at produktet ultimo 2015 anvendes af minimum 15
institutioner/bosteder for udviklingsforstyrrede borgere i Danmark og 5 institutioner/bosteder i Tyskland. Ansøger vurderer, at der er tale om et konservativt skøn.
Bliver det en realitet, vil det ifølge ansøger resultere i ca. tre yderligere medarbejdere hos MB Solutions i 2015.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3
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Sekretariats vurdering:
Sekretariatet vurderer, at projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og
Velfærdsinnovation og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå
tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Sekretariatet
vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er en efterspørgsel efter et produkt
som Touch & Play løsningen. Sekretariatet vurderer, at projektet kan give MB Solutions dokumentation for brugbarheden af Touch & Play løsningen over for udviklingsforstyrrede borgere, der kan bringe produktet hurtigere på markedet og generere regional vækst og beskæftigelse. Sekretariatet vurderer, at det er sandsynliggjort,
at der er et marked for produktet, og at projektet kan understøtte igangsætning af
virksomhedens eksport.
Sekretariatet vurderer, at projektet vil give en sikker effekt.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra
Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde og fordi,

Konklusion

•

Projektet resulterer i dokumentation af Touch & Plays effekt på de udviklingsforstyrrede borgeres udvikling, herunder Touch & Plays bidrag til at gøre borgerne så selvhjulpne og harmoniske som muligt. En sådan dokumentation er centralt for, at MB Solutions kan kommercialisere produktet Touch
& Play.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 1.133.844,30 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23b – indstillingsskema vedr. Projektet ”Kommercialisering og markedsmodning af den sensorbaserede touchløsning Touch & Play til udviklingsforstyrrede borgere”
Projektet ”Nem Kommunikation” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 749.241,00 kr.
Projektet
Produktet er et styresystem til smartphones og tablets, der erstatter den fra fabrikken oprindeligt installerede, avancerede brugerflade med en ny simpel og brugertilpasset brugerflade. Med applikationen vil personer med kognitive vanskeligheder få
hjælp til at huske, og på den måde få mod på øget fysisk og social aktivitet.
Teknologien er rettet mod at understøtte og afhjælpe mange af de daglige
udfordringer og kan dermed medvirke til at borgeren er mere selvhjulpen og
forbliver i eget hjem i længere tid.
Det er muligt for pårørende og personale via et webbaseret administrationssystem
at få adgang til opsætningen på den enkelte borgers tablet eller telefon og f.eks.
administrere hvilke funktioner, der skal være synlige for borgeren, administrere
kalender, alarmer, kontaktpersoner og uploade billeder osv.
Konceptet er en brugerflade, hvor man indsætter de applikationer, som borgeren
har brug for. F.eks. telefonkontakter, kalender med en billedfunktion, som kan
hjælpe den enkelte med at huske sine aftaler og indtage medicin samt skabe
sammenhæng mellem navne og billeder af kontaktpersoner. Derudover indeholder
applikationen forskellige guides til udførelse af opgaver som for eksempel at lave
kaffe eller vaske tøj, samt en livshistoriefunktion, der gennem billeder kan vise
brugerens, ægtefællens eller børnenes livshistorie. Ydermere kan applikationen
anvendes som underholdning, da der kan installeres forskellige spil.
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Ansøger og parter

Denne teknologi adskiller sig fra lignende løsninger ved at være udviklet med udgangspunkt i brugerdreven innovation og med inddragelse af brugerne. Løsningen
giver en meget simpel og enkel brugerflade, hvor det er muligt at tilpasse den enkelte telefon præcis til den enkelte brugers behov, med de funktioner, brugeren har
brug for. Det er muligt at tilføje og fjerne funktioner efter behov. Økonomisk er løsningen billig, der er ingen dyr engangsbetaling og med en månedlig licensbetaling
er løsningen økonomisk fleksibel.
Ansøger:Tele Call ApS, 5260 Odense S, CVR: 35383182.
Partner: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, 5000 Odense C,
CVR: 29190909 (Region Syddanmark). Visiterer og udfører opgaver for kommunerne ift. borgere med bl.a. kognitive problemer. Har store kompetencer indenfor bl.a.
kommunikationsløsninger. Skal i samarbejde med borgere teste produktet.

Økonomi

Samlet budget: 998.988,00 kr.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 749.241,00 kr.
Egenfinansiering i alt: 249.747,00 kr.
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,5
Ansøger forventer, at projektet vil resultere i en meromsætning i 2015 på 2.5 mio.
kr. og 2-3 nye ansættelser.
I 2016 forventes eksport af produktet og en meromsætning på 4.9 mio. kr. og yderligere 3-4 nye ansatte.
I 2017 forventes en meromsætning på 7.2 mio. kr. og yderligere 3-4 ansatte.
På længere sigt forventer ansøger at udvide eksporten til Norge og Sverige, hvilket
vil betyde en yderligere vækst i omsætningen.
Effekten for den offentlige part er, at borgere kan blive mere selvhjulpne og dermed
kan forblive i eget hjem i længere tid. Produktet vil via en bedre kommunikation
mellem det offentlige og borgeren sikre at borgeren overholder aftaler til f.eks. læge
og sagsbehandler, hvilket kan resultere i effektiviseringer og ressourcebesparelser.
Yderligere kan produktet sikre, at borgeren igangsætter aktiviteter og dermed bliver
mere fysisk aktiv, hvilket vil øge livskvaliteten.
Sekretariats vurdering: Det er vurderingen, at der er et behov og en efterspørgsel
efter løsningen. Derfor vurderes det sandsynligt, at projektet vil resultere i virksomhedens forventede effekter.
Projektet indstilles til tilsagn/afslag, fordi:
• Projektet opfylder kriterierne for at modtage støtte via OPI-puljen,

Forventet effekt

Konklusion

•

at der er et behov for løsningen og

•

at projektet har effekt for på vækst og beskæftigelse i den private virksomhed i projektet.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 749.241,00 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23c – indstillingsskema vedr. Projektet ”Nem Kommunikation”
Projektet ” Indeklimastation – en hjælp til forbedret sundhed, rehabilitering og velfærd vha brugerinddragelse” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
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Indstilling
Projektet

Ansøger og parter

C: Afslag
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 0,00 kr.
Inklimeteret er et elektronisk apparat, som kan registrere og vise indeklimaet i et
lokale. Det er udstyret med sensorer, der kan måle CO2-indhold, temperatur, lydniveau, luftfugtighed, lysintensitet og lufttryk. Hvis apparatet registrerer, at grænseværdierne for parametrene er overskredet, vil det på en skærm vise en elektronisk
smiley, der skifter fra glad til sur. På den måde fortæller apparatet de tilstedeværende, at det er på tide at ændre indeklimaet i lokalet. Personerne i lokalet kan tage
aktion og f.eks. dæmpe lydniveauet eller åbne et vindue for at få frisk luft ind i lokalet. Apparatet kan være med til, at gøre opmærksom på at der skal gøres noget
aktivt for at ændre indeklimaet. Inklimeteret er forbundet med internettet og det vil
være muligt at få tilsendt en e-mail eller en SMS til udvalgte interessenter, hvis en
eller flere grænseværdier overskrides.
Via forbindelsen til internettet kan data fra Inklimeteret overføres til en webserver og
herfra kan værdier hentes og fremvises som kurver på en PC-skærm eller på et
mobilt apparat.
Ansøger vil med projektet dokumentere effekten ved brugen af produktet og på
baggrund af brugerundersøgelser tilpasse og udvikle brugerfladen, samt udvikle
nye services. Projektet skal specificere, hvilke ydelser, der er mest markedsorienterede, og der vil blive udviklet brugerflader til disse ydelser. Der vil i projektet blive
udarbejdet salgs- og informationsmaterialer, herunder en hjemmeside. Der vil blive
tilknyttet en person, som har erfaring med salg til sundhedssektoren. Endeligt skal
projektet forbedre mulighederne for internationalt salg.
Ansøger: 4tec ApS, 5700 Svendborg, CVR: 32337643.
Partner: Svendborg Kommune, 5700 Svendborg, CVR: 29189730. Bidrager med
test af produktet på kommunale institutioner.

Økonomi

Samlet budget: 1.893.192,00 kr.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 1.419.894,00 kr.
Egenfinansiering i alt: 473.298,00 kr.
Score på projektets forventede effekt (1-5): 2
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 4
Ansøger forventer, at virksomheden som følge af projektet i 2016 vil sælge 3.500
stk. Inklimetre, heraf vil 1.500 stk. blive eksporteret. Virksomheden vil i 2016 opnå
en omsætning på 17 mio. kr. og have i alt 15 ansatte.
Sekretariats vurdering: Det er vurderingen, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at der er et behov og en efterspørgsel efter produktet. Det vurderes derfor, at
det er usikkert om projektet vil opnå de forventede effekter.
Projektet indstilles til afslag, fordi:
• at behovet for produktet ikke er tilstrækkelig dokumenteret og det vurderes
som usikkert om projektet vil opnå de forventede effekter.

Forventet effekt

Konklusion

Beslutningspunkt
Det indstilles,


at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, da det vurderes, at behovet for produktet ikke er tilstrækkelig dokumenteret og det vurderes som usikkert om projektet vil opnå de forventede
effekter.

Bilag
Bilag 23d – indstillingsskema vedr. Projektet ” Indeklimastation – en hjælp til forbedret sundhed, rehabilitering og velfærd ved hjælp af brugerinddragelse”

Projektet ”Renere buskørsel i Nyborg” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
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Projektet

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Konklusion

Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation:
931.135,05 kr.
Renere buskørsel i Nyborg
Projektet er et demonstrationsprojekt, der skal teste en danskudviklet NOx filterteknologi på busser i Nyborg Kommune (Nox er forurenende kvælstofoxider). Projektet
skal bidrage med væsentlige testforsøg for at gøre teknologien klar til salg. Resultatet af projektet er en testrapport og en businesscase til brug for markedsføring af
teknologien. Sekretariatet vurderer at projektet vil medvirke til, at der bliver etableret
produktionsarbejdspladser på en eksisterende produktionsfacilitet i Nyborg i 2015,
som er en del af Amminex Emissions Technology A/S. Ansøger har samarbejdsaftaler med 2 amerikanske og én fransk virksomhed om udvikling og salg. Amminex
er pt. involveret i et stort bus-NOx teknologiprojekt i Københavns Kommune.
Store dieselkøretøjer som lastbiler og busser er de store bidragsydere med NOx
forurening i byerne. Projektet skal medvirke til, at ansøger kan få succes med at
sælge sin teknologi, og det skal hjælpe de relevante offentlige myndigheder med at
løse et forureningsproblem i de store byer.
Teknologien, som skal testes i nærværende projekt, går ud på at teste driften under
realistiske forhold i en bus fra Nyborg Bybusser. Det specielle ved teknologien er, at
det er en retrofit løsning (eftermontering), som monteres i busser eller lastbiler, der
ikke kan overholde nye NOx emissionskrav. En vognmand vil med Amminex’ teknologi kunne eftermontere et NOx filter på sin bus eller lastbil i stedet for at skulle købe et nyt køretøj, der overholder de nye forureningskrav.
1. Amminex Emissions Technology A/S (AET), 2860 Søborg, CVR: 34726973. Teknologivirksomhed med rødder i DTU, har produktionsfacilitet i Nyborg kommune.
2. FynBus, 5000 Odense C, CVR: 29979944. Medvirker i test og evaluering af tests.
3. Nyborg Bybusser ApS, 5800 Nyborg, CVR: 10139872. Stiller bus til rådighed til
test.
Samlet budget: 1.241.513,40 kr.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 931.135,05 kr.
Egenfinansiering i alt: 310.378,35 kr.
Score på projektets forventede effekt: 3
Gennemsnitlig score på tid og pris: 3
Sekretariats vurdering: Sekretariatet vurderer, at projektet kan opnå de ønskede
resultater. De offentlige partnere vil være med til at forme markedet og efterspørgslen på NOx teknologien, og Amminex vil via nærværende projekt være i stand til at
teste og demonstrere sin teknologis potentiale med salg i Danmark og på eksportmarkedet til følge.
Ansøger forventer at have en kommerciel forretning med retrofit teknologien i 2016.
I 2017 forventes det, at der er indgået kontrakter med to europæiske bilproducenter
og en amerikansk bilproducent. Det er ansøgers forventning, at produktionen vil
starte op i 2015 i Nyborg og tage til i takt med, at ordrerne kommer ind.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Det er vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet understøtter forretningsområdet Bæredygtig Energi og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra puljen til kommercialisering af offentligt-privat innovation.
Sekretariatet vurderer, at nærværende projekt kan give ansøger den ønskede test
og demonstration af sin teknologi og dermed får en salgsplatform, der kan generere
eksport og medføre regional vækst og beskæftigelse.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 931.135,05 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,
at det er en forudsætning for bevillingen, at virksomheden i minimum 3 år efter projektperiodens udløb producerer den omhandlede teknologi i Region Syddanmark, såfremt teknologi28



en kommer på markedet. Hvis denne betingelse ikke opfyldes, vil der blive et krav om tilbagebetaling af den offentlige projektstøtte,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23e – indstillingsskema vedr. Projektet ”Renere buskørsel i Nyborg”

24. Orientering om indkomne ansøgninger
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 desuden fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om
regionale erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr. samt ansøgninger, der udelukkende søger regionale erhvervsudviklingsmidler.
Der er i alt indkommet fire nye ansøgninger, hvoraf ét projekt efterfølgende har trukket ansøgningen tilbage.
Dermed er der i alt tre projekter til behandling. Heraf skal én ansøgning behandles af både Formandskabet
den 22. november 2013 og Vækstforum den 5. december 2013, og to ansøgninger skal udelukkende behandles på Vækstforums møde 5. december 2013.
Det fremgår af tabellerne nedenfor, hvilke ansøgninger, der skal behandles af henholdsvis Formandskabet
og Vækstforum. Ansøgningerne, der udelukkende skal behandles af Vækstforum, fremgår af vedlagte bilag.
Projekt

Følgende projekt
skal behandles
både af Formandskabet og Vækstforum:
Tillægsansøgning til
Talent Attraction v.
work-live-stay
southern denmark.

Projekt

Følgende projekter
skal udelukkende
behandles af
Vækstforum
Udvikling og design

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet
skal træffe beslutning om
indstilling af:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
ansøgning om:

Alle forretningsområder

Tilsagn

- substitution af de
regionale erhvervsudviklingsmidler
med eventuelt tilbageløb af EUregionalfondsmidler

1.249.100 kr. regionale
erhvervsudviklingsmidler

Forretningsområde

Sundheds- og

Indstilling

Formandskabet skal
træffe beslutning
om indstilling af:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
ansøgning om:

-

4.662.069,91 kr. regio29

af et internationalt
testcenter for borgernære velfærdsteknologiske løsninger v/ Syddansk
Sundhedsinnovation
Forlængelse af Innovationsnetværket
Plastnet 2013-14 v/
Plast Center Danmark

velfærdsinnovation

Bæredygtig energi

nale erhvervsudviklingsmidler

-

1.500.000 kr. regionale
erhvervsudviklingsmidler

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.
De indstillede beløb er maksimumbeløb.
Prioritering af tilbageløbsmidler
Erhvervsstyrelsen giver kun tilsagn inden for regionens samlede økonomiske ramme til Regionalfonden, til
Socialfondens prioritet 1 og til Socialfondens prioritet 2. Derfor er der p.t. projekter, der er indstillet fra Vækstforum til tilsagn på et højere beløb, end der på indstillingstidspunktet var til rådighed, men hvor der er mulighed for at få suppleret op til det fulde beløb med tilbageløbsmidler. Formandskabet har bemyndiget sekretariatet til at udmønte tilbageløbsmidler op til de maksimale beløb på de enkelte projekter.
Siden Vækstforums møde den 30. september 2013 har der været tilbageløb på i alt 883.083,57 kr. regionalfondskroner, fordi projekterne Wind Power Tree og Holmegaard Kursus- og træningscenter er slutafregnet
og fordi projekt SAFIR´s tilsagn fra ERST blev på et lidt lavere beløb, end projektet var indstillet til. Derfor
kan Puljen til offentlig-privat innovation få udmøntet de resterende 645.378,27 kr. af deres tillægsbevilling på
maksimalt 3 mio. kr. Derudover kan der udmøntes 237.705,30 kr. af tillægsbevillingen til projekt Design2innovate på maksimalt 1.832.000 kr.
Der har endvidere været et tilbageløb på socialfondens prioritet 2 på 42.072,27 kr., fordi Projekt Styrketræning til energisektoren også er slutafregnet. Disse midler udmøntes til projekt Welfare Tech Invest.
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Oversigt over de projekter, der venter på tilbageløbsmidler:
Fond

Projekt

Udestående beløb efter
1
sidste møde

Udestående beløb efter
2
dette møde

Socialfonden, prioritet 1

Power Push

2.514.571,87 kr.

2.514.571,87 kr.

Socialfonden, prioritet 2

Welfare Tech Invest

7.069.055,95 kr.

7.026.983,68 kr.

Regionalfonden

OPI-puljen

645.378,27 kr.

0,00 kr.

Regionalfonden

Design2innovate

1.832.000,00 kr.

1.594.294,70 kr.

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 bidrage til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

1

Udestående beløb i prioriteret rækkefølge, som det var gældende efter Vækstforums møde den 30. september 2013
2

Udestående beløb i prioriteret rækkefølge, som er gældende efter Formandskabets møde den 22. november 2013
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Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 24a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til formandskabets møde 22. november 2013 og
Vækstforums møde den 5. december 2013.
Bilag 24b – Orientering om indkomne ansøgninger, som udelukkende behandles af Vækstforum

25. Alle forretningsområder
Der er behandlet en ansøgning indenfor alle forretningsområder.
Projektet ”Tillægsansøgning til projekt Talent Attraction – Southern Denmark” er placeret i kategori A
og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 0,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.249.100,00 kr.
Projektet
Med denne tillægsansøgning ønsker ansøger at supplere de øvrige indsatser i ”Talent Attraction – Southern Denmark” med en indsats, der har til formål at tiltrække
erfarne videnspersoner, der ikke aktivt søger nyt job.
I projektet Talent Attraction – Southern Denmark er formålet, at øge virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne. I projektet udvikles generiske markedsføringsredskaber, som på tværs af virksomheder og geografi synliggør de attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark. Redskaberne kan de syddanske virksomheder anvende til at tiltrække talentfulde medarbejdere, som er nød32

vendige for at virksomhederne kan styrke egen innovationskapacitet og konkurrenceevne.
Ansøger vil gennem tillægsprojektet udvikle virtuelle faglige hubs (fagligt orienterede fora), med det formål at tiltrække erfarne vidensmedarbejdere. De faglige hubs
skal indsamle, producere og dele faglig viden målrettet arbejdstagere og gøre dem
interesserede i at søge job i regionen. De faglige hubs etableres hos de fire syddanske prioriterede klynger og andre faglige miljøer, hvor der i forvejen er fagligt
stærke aktører.

Ansøger og parter

Økonomi

Ved at skabe virtuelle faglige hubs styrkes klyngerne og andre faglige miljøer, og de
gøres til et fagligt omdrejningspunkt ved at integrere arbejdstagere som en selvstændig målgruppe i deres indsats og kommunikation. Dette skal gøre videnspersoner opmærksomme på, at der er gode vidensmiljøer og virksomheder med et
højvidensniveau i regionen og dermed gøre det attraktivt at søge job i regionen.
Andre mulige faglige aktører kan være f.eks. fagforeninger, brancheorganisationer,
innovationsnetværk eller store virksomheder, der på tværs skaber et fagligt stærkt
virtuelt forum.
De højtuddannede og erfarne videnpersoner, der vil blive tiltrukket til regionen via
projektet, og aktiviteterne gennemført i samarbejde med klyngerne, vil bidrage til at
øge innovationsgraden og konkurrenceevnen og dermed sikre vækst i de syddanske virksomheder.
Endvidere skal projektet i samarbejde med klyngerne udarbejde en model for en
varig forankring og finansiering fremadrettet, således at aktiviteterne bliver selvfinansierende.
Ansøger:
Work-Live-Stay Southern Denmark, 7100 Vejle, CVR: 34744971. Tilsagnsmodtager med ansvar for overordnet projektstyring, ledelse og projektadministration.
Partnere:
1. Offshoreenergy.dk, 6700 Esbjerg, CVR: 27171877
2. Welfare Tech, 5230 Odense, CVR: 32700020
3. Lean Energy Cluster, 6400 Sønderborg, CVR: 29727538
4. Design2innovate, 6000 Kolding, CVR: 33548737
Aktiviteterne skal i første omgang gennemføres i samarbejde med klyngerne.
De skal bl.a. deltage i workshops, hvor der skal udvikles metoder og materialer,
der kan tiltrække personer med en høj faglig profil til klyngens medlemsvirksomheder.
Samlet budget: 1.561.376,00 kr.
Regionalfondsmidler: 0,00 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 1.249.100,00 kr.

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

Egen finansiering i alt: 312.276,00 kr.
Ja
Ja
Projektet er en tillægsansøgning til et eksisterende projekt, ansøgningen er derfor
ikke blevet selvstændig effektvurderet.
Det er vurderingen, at de nye aktiviteter i dette projekt vil komplementere og understøtte effektskabelse i det oprindelige projekt.
I den oprindelige ansøgning Talent Attraction – Southern Denmark er målsætningen, at øge antallet af højtuddannede i Syddanske virksomheder, 1-3 år efter projektperioden, med mindst 50 nye medarbejdere og på længere sigt, at have tiltrukket mindst 200 nye højtuddannede medarbejdere til regionens virksomheder. 1 – 3
år efter projektperioden er det målsætningen, at 10-20 virksomheder er blevet mere
proces- eller produktinnovative, på længere sigt forventes 30-40 virksomheder at
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blive mere proces- eller produktinnovative. Antallet af eksporterede virksomheder
forventes på længere sigt at stige med 6 – 8 %.

Tid og pris

Ansøger forventer, at de supplerende aktiviteter i tillægsansøgningen vil forbedre
effekterne med cirka 20 %.
Score i effektmodellen (1-5):

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn fordi:
Projektet understøtter Vækstforums forretningsområder ved at skabe forbedringer
af vækstbetingelserne. Der er tale om en indsats målrettet alle tre forretningsområder og bredere. Projektet vurderes at forbedre vækstvilkårene på tværs af forretningsområderne, og dermed at understøtte Vækstforums indsatser generelt. Det er
vurderingen, at aktiviteterne i tillægsansøgningen er relevante og vil komplementere
og understøtte effektskabelsen i Talent Attraction – Southern Denmark.

Beslutningspunkt
Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder









at Vækstforums Formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at tillægsansøgningens udgifter anses for støtteværdige under projektet Talent Attraction, hvis der i forbindelse med afslutningen af regionalfondsprogrammet skulle vise sig udisponerede tilbageløb af regionalfondsmidler – i givet fald kan regionalfondstilskuddet maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter, og dette tilskud vil nedsætte bevillingen af regionale erhvervsudviklingsmidler tilsvarende. Det indstilles, at regionsrådet tager ovenstående til orientering.
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger støtte til projektet fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 1.249.100,00 kr. Bevillingen kan maksimalt udgøre 80
% af de godkendte støtteberettigede udgifter
at formandskabet bemyndiger Vækstforumsekretariatet til at udmønte substituering af eventuelle tilbageløbsmidler for regionale erhvervsudviklingsmidler. Det indstilles, at regionsrådet
tager overstående til orientering.
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 25 – indstillingsskema vedr. Projektet ”Talent Attraction – Southern Denmark”

26. Meddelelser
27. Eventuelt
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