Syddansk pulje til Internationalisering af 4 klynger
Udkast til Samarbejdsaftale mellem Vækstforum og Welfare Tech:
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Region Syddanmark ønsker at øge internationaliseringen af Welfare Tech klyngen ved at tildele
støtte fra Internationaliseringspuljen.
Welfare Tech har allerede via andre projekter mulighed for at gennemføre
internationaliseringsopgaver i noget omfang, dog primært indenfor Eksportfremstød. Med
nærværende samarbejdsaftale får Welfare Tech mulighed for at øge samspillet med internationale
vidensorganisationer og tiltrække midler fra EU‐programmer herunder Interreg og forskellige
forskningsprogrammer.
2. SAMMENHÆNG MED WELFARE TECHS INTERNATIONALISERINGSSTRATEGI
Welfare Techs Strategi blev vedtaget på generalforsamlingen i april 2014. Welfare Techs
Internationaliseringsstrategi er direkte afledt af den overordnede strategi og er endvidere
understøttet af bidrag fra klyngens aktører så som SDSI, OUH og SDU, samt Healthcare Denmark
og Cluster Exelence Denmark. På det internationale område udmøntes strategiens mål om at
skabe arbejdspladser og vækst omkring to konkrete fixpunkter:
1. Reducer barrieren for danske virksomheder på udenlandske markeder.
2. Tiltræk internationale virksomheder til CoLab.
På baggrund af den internationale klyngestrategi er der udarbejdet en handlingsplan for det
internationale område. Af handlingsplanen fremgår det hvilke aktiviteter der allerede er
finansieret og hvilke projekter de er finansieret af. Welfare Tech søger om støtte fra
Internationaliseringspuljen til at dække de resterende aktiviteter i handlingsplanen. Støtten fra
Internationaliseringspuljen indgår således som en integreret del af den handlingsplan der skal
sikre at Welfare Tech når internationaliseringsstrategiens mål.
Strategi og handlingsplan er vedlagt ansøgningen.
3. AKTIVITER
Aktiviteterne falder indenfor 3 fokusområder (se velagte strategi og handlingsplan):
Welfare Tech ansøger den Syddanske Pulje til Internationalisering af klynger om et samlet tilskud
på 1.400.000 DKK fordelt på de tre fokusområder som nedenfor følger.
Fokusområde 1 ‐ Samarbejde med internationale klynger
Fokusområde 2 – Internationale Innovationsprojekter
Fokusområde 3 ‐ Koordineret bidrag til eksportstøtte‐aktiviteter
Total
Aktiviteterne vil have til formål at:

355.000
820.000
225.000
1.400.000

Konkretisere og formalisere samarbejdsrelationer med blandt andet Det Syddanske EU kontor,
Healthcare Denmark, Innovationscentrene, Eksportrådet, Cluster Excellence Denmark, og
Enterprise Europe. Derved udnyttes de ressourcer disse aktører stiller til rådighed, og der trækkes
på den store viden der allerede er opbygget blandt disse aktører på det velfærdsteknologiske
område og klyngeområdet. Det forventes at det øgede samarbejde bidrager til at styrkes klyngens
internationale position.
Sikre at klyngen vedligeholder og udvikler internationale netværk herunder deltagelse i TCI, EIP on
AHA, og Cluster‐to‐Cluster konferencer i det omfang at det skønnes at være relevant i forhold til
Welfare Techs strategi på det internationale område.
Konkretisere og formalisere samarbejdet med de af klyngens aktører der allerede har stor erfaring
med EU projekter og EU samarbejdskonsortier herunder SDSI, OUH og SDU. Således bygger
Welfare Tech videre på den eksisterende knowhow og udnytter de samarbejdsplatforme og
netværk som medlemmerne allerede har udviklet for derved at bidrage til at klyngen samlet set
tiltrækker endnu flere EU‐midler.
Opbygge og teste internationale konsortiekoncepter indenfor: Patient/ældre i eget hjem og
Fremtidens plejehjem. Disse konsortier bliver bærende både i forhold Internationale
klyngesamarbejder, internationale innovationsprojekter og i forhold til eksportstøtte aktiviteter.
Der skabes og testes konsortiekoncepter der skaber merværdi for de deltagende aktører. Når
koncepterne er udviklet stilles de til rådighed for alle velfærdsteknologiske aktører.
Ansøge om seed‐funding/opstarts midler mm. som muliggør at afsætte de nødvendige ressourcer
til at skrive succesfulde internationale ansøgninger.
Skrive internationale ansøgninger enten som partner eller som lead der enten understøtter
klyngens udvikling eller skaber internationale samarbejdsplatforme der muliggør at
velfærdsteknologiske aktører kan mødes og etablere samarbejder.
Understøtte og bidrage til at optimere udbyttet af eksisterende eksportstøtte aktiviteter ved at
sikre at de velfærdsteknologiske virksomhederne har de fornødne forudsætninger for at
internationalisere, at deres produkter lever op til internationale standarder og at dansk
velfærdsteknologi præsenteres i sammenhængende koncepter der er lette at kommunikere.
4. RESULTATMÅL
I 2015 har Welfare Tech som følge af støtten fra Syddansk Pulje til Internationalisering af Klynger:
· Formaliseret samarbejdet med centrale samarbejdspartnere indenfor internationalisering
samt uddybet samarbejdet med de af klyngens aktører der har et stærkt netværk i EU‐
programmerne.
· Identificeret de tre bedste klynger Europa indenfor Health Tech/ Med Tech / Care Tech
området.
· Etableret samarbejdsaftaler med mindst en international klynge i verdensklasse.
· Understøttet opbygning af et konsortierkoncept med fokus på internationalisering.

·

Udarbejdet mindst 2 internationale ansøgninger til gavn for hele klyngen, hvor af minimum den
ene ansøgning går igennem

·

Afholdt mindst 2 arrangementer med henblik på at styrke de velfærdsteknologiske aktøres
internationalisering og position internationalt.
Deltaget i mindst 4 Internationale konferencer eller workshops for at repræsentere
Welfare Tech klyngen og dennes position, herunder guldcertificering og Region
Syddanmark som trestjernet referenceregion.

·

