Bilag 3 – Status på igangværende projekter januar 2015  Intern halvårlig opfølgning
Status på projekter som ikke netop er evalueret af COWI vurderes af sagsbehandler efter seneste halvårlige opfølgningsmøde mellem projektleder og sagsbehandler.
Faglig sagsbehandler er ansvarlig for, at skemaet bliver udfyldt.
Projekterne skal scores på tre mål:
1) Strukturfondsprojekternes planlagte forbrug beregnes som udgangspunkt således: 1 Total forbrug (evt. indberettet) / total budget x 100 2) Realiseret
projektperiode (md.) / samlet projektperiode (md.) x 100.
Hvis afvigelsen er under 10 % point er økonomien grøn, hvis afvigelsen er over 10 % point og under 20 % point er økonomien gul. Hvis afvigelsen er over 20
% point er økonomien rød. Der vil dog være tale om en helhedsvurdering.
2) Milepæle, som udtrykker sagsbehandlerens vurdering af, om projektets aktiviteter er igangsat efter planen (grøn = ja, gul = delvis og rød = nej)
3) Effektrealisering, der bygger på sagsbehandlerens vurdering af, om projektet er på rette vej i forhold til at realisere den forventede effekt (grøn = ja, gul =
delvis og rød = nej)
Projekt
Grøn Vækst,
Naturen til bords ‐
Oplevelsesbaseret
forretningsudv. i
fødevareerhvervet

Handlingsplan
Oplevelseserhverv

Forbrug

Milepæle Effekter

Bemærkninger til Vækstforum
Formålet med projektet er at skabe øget vækst i fødevareerhvervet i det sydvestjyske
område. Det gøres via netværksaktiviteter, produkt‐ og procesinnovation i regi af
fødevarenetværket Sydvestjyske Smagsoplevelser samt kompetenceudvikling til
fødevareproducenter, restauratører m.fl. i tæt samarbejde med erhvervskontorerne. Grundet
ualmindelig forsinket sagsbehandling i NaturErhvervsstyrelsen har projektet en meget
forbrugs‐ og aktivitetstung periode frem mod projektafslutningen. Alle projektmidler er
disponeret og ca. 40 procent forbrugt pt. Projektholder godtgør, at de forventer at forbruge
alle midler. Forsinkelsen har udfordret mulighederne for at få projektaktiviteterne til at lykkes
og nå alle de ønskede aktører med de planlagte aktiviteter. Det er dog vurderingen, at dette
med tilførsel af ekstra medarbejderressourcer og tæt samarbejde med bl.a.
erhvervskontorerne er håndteret på en måde, der sikrer tilfredsstillende kvalitet og antal
deltagere med højt udbytte af de planlagte aktiviteter. Desuden er det lykkedes at forankre
flere af de konkrete events og koncepter hos private aktører eller andre organisationer.
Projektet har grundet forsinkelsen fået reduceret effektforventningerne, men det vurderes
fortsat at være usikkert om projektet kan levere de forventede effekter i projektperioden.
Derfor scores gult i effekter.

Samvirk

Andet

Projektet har til formål at opkvalificere ansatte i syddanske virksomheder fra ufaglært til
faglært niveau. Projektet følger milepælene, men har kun delvist indhentet den forsinkelse
som der ret tidligt opstod i projektet. Partnerne bag ansøgningen har indgået aftale omkring
kompetenceudvikling med ansatte fordelt på 80 forskellige syddanske virksomheder, hvor det
oprindelige mål var 200 virksomheder. Projektet forventer at 350 medarbejdere når at
gennemføre et deltagerforløb, hvilket er 70 procent af det oprindelige mål på 500
deltagerforløb. Projektets tidligere konstaterede underforbrug er delvist indhentet. Projektet
er februar blevet forlænget med 2 måneder til ultimo maj 2015, og vil hermed have en ekstra
mulighed for at opnå det oprindeligt forventede antal deltagerforløb. Der forventes dog
stadig et mindre tilbageløb.

ZERObyg ‐
energismart

Bæredygtig energi

Projektet har til formål at opkvalificere håndværkernes kompetencer til at håndtere
systemløsninger ift. energirenoveringer i samarbejde med CLEAN. Projektet har brugt 78,26 %
af budgettet pr. 31.08.2014. Projektet og RSD har sammen anmodet Erhvervsstyrelsen om
yderligere forlængelse på tre måneder til at slutte den 30. juni 2015. ERST har imødekommet
anmodning om forlængelse 27.1.2015. EUC Syd forventer, at projektet kan levere alle de
beskrevne output og opnå de forventede effekter. Projektet har i den sidste fase fået langt
flere virksomheder, som melder sig på kurser af sig selv. Desuden er der indgået samarbejde
med Aabenraa Kommune om opkvalificering af teknisk personale, svarende til indsatsen i
Varde. Svendborg har ikke kunnet nå sine mål, men aktiviteter og kursister forventes
overtaget af EUC Syd, som har gjort et langt større opsøgende arbejde. En ny aktivitet med
oprettelse af en digital platform for at forankre projektet blandt underviserne er igangsat.

OPI‐Lab Silver

Sundheds‐ og
velfærdsinnovation

Projektet har til formål at målrette virksomhedernes udvikling af velfærdsteknologiske
løsninger til kommunernes behov. Projektet har indhentet det, de var kommet bagud i
starten af projektet og kører nu planmæssigt. SDSI har ansvaret for at teste løsningerne i
foråret 2015, samt sikre en løbende videndeling og opfølgning på erfaringer med PCP, som
gøres i projektet.

Nordic Public‐
Private Innovation
Net

Sundheds‐ og
velfærdsinnovation

Projekter har til formål at udvikle best practises i forhold til intelligente offentlige indkøb.
Generelt vurderes det, at de erhvervsrettede effektmål er for ambitiøse set i lyset af, at
projektet er et vidensprojekt, som udvikler nye metoder og viden inden for PCP. SDSI har
gennemført de aftalte leverancer, men det vurderes, at de forventede effekter i
projektperioden og på kort sigt herefter ikke nås.

Patient‐at‐Home:
Innovative Welfare
Technology for the
21st Century

Sundheds‐ og
velfærdsinnovation

Projektet har til formål at udarbejde 40 produkter og services indenfor velfærdsteknologi.
Projektet får gul på milepæle, idet den partner som leder innovationssporet i projektet endnu
ikke har leveret det aftalte. Projektets styregruppe har fokus på dette, og der arbejdes frem
mod en samarbejdsaftale med en procesplan for hvordan målene på trods af dette kan nås i
projektperioden. Effekterne forventes derfor ikke ændret.

Innovativ
anvendelse af
kompositmaterialer

Klynger

Det er projektets formål at hæve vidensniveauet om kompositmaterialer i et korrosivt miljø,
som eksempelvis en svømmehal. Projektets aktiviteter er afsluttet 31. august 2014.
Slutregnskab forventes indsendt ved udgangen af februar 2015. COWI har fortaget
slutevaluering af projektet. Evalueringen viser at projektets tilrettelæggelse og resultater er
som ønsket eller lidt under det ønskede niveau. Endvidere at projektet opnår en rimelig andel
af de ønskede effekter. Evalueringen viser at projektet har skabt værdi i form af nye
kompetencer hos virksomhedens medarbejdere, nye samarbejdsrelationer og nye viden om
anvendelsesmulighederne for kompositmaterialer. Men at projektet har haft en udfordring
med, at omsætte den viden der er skabt til øget omsætning og beskæftigelse i de deltagende,
hvilket er grunden til at projektet score gul på effektskabelsen. I forlængelse heraf peger
evalueringen på dette aspekt, som et læringspunkt. I et teknisk orienteret projekt, med fokus
på udvikling og innovation, er det særligt vigtig at projektet fokuserer på hvordan
resultaterne kan omsættes til vækst og øget beskæftigelse. Slutevalueringen, herunder
læringspunkter, er taget til efterretning af sekretariatet og er formidlet til projektlederen.

Auto‐Syd (SDU) inkl.
merbevilling

Andet

Formålet er at tilbyde små og mellemstore syddanske produktionsvirksomheder en
struktureret og kompetent støtte til afklaring og udvikling af automationsløsninger. Projektet
fremstår velorganiseret. Budgettet forbruges 100 %. En lang række aktivitetsmål er allerede
fuldt ud opnået, mens de resterende kan påbevises opnået inden udgangen af projektet. Det
vurderes, ud fra en case‐gennemgang af 12 cases, at forventede effekter hos SMV'erne
realiseres.

Healthcare
DENMARK
aktiviteter

Velfærdsinnovation

Healthcare Denmark tiltrækker udenlandske beslutningstagere og presse til Danmark for at
de kan opleve danske løsninger indenfor sundhedssektoren. Healthcare Denmark har opfyldt
forventningerne til både forbrug, milepæle og effekter vedr. de første bevilling på 743.000 kr.
I den resterende bevilling på 2.250.000 kr. har de derimod ikke fået gennemført alle de aftalte
aktiviteter af forskellige årsager. Dermed har de hverken brugt det forventede budget eller
nået milepælene. Healthcare Denmark ansøger snarest regionsdirektøren om at få godkendt
alternative aktiviteter, der forventes at medføre effekter, som tilsvarer dem, der er beskrevet
i ansøgningen.

Udvikling og design
af int. testcenter for
borgernære
velfærds. løsninger

Velfærdsinnovation

Projektet har til formål at udvikle og designe et realistisk testmiljø, hvor syddanske
virksomheders produkter kan testes sammen med andre leverandørers produkter i
brugerscenarier på tværs af social‐ og sundhedssektoren. Projektet aktiviteter kører som
planlagt.

FOMARS ‐
børnefamilie ‐
projekter inkl.
merbevilling

Oplevelseserhverv

Projektet har til formål at styrke den internationale markedsføring målrettet børnefamilier.
Fomars har bevilget næsten 18 mio. kr. til kampagner til gennemførsel i perioden 2013, 2014
og 2015. Således er der kun et mindre restbeløb på 325.000 kr., som Fomars forventer at
bevilge i foråret. Den økonomiske fremdrift er således tilfredsstillende. Projektleder oplyser,
at kampagne‐projekterne forløber planmæssigt, derfor gives grøn score. Det er
forventningen, at de støttede kampagner kan leve op til de aftalte effektkrav, derfor en grøn
score på effekter. Resultaterne og effekterne fra kampagnerne gennemført i 2014 er først
tilgængelige fra april 2015. Således har vi på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om
projektets resultater og effekter. Som en foreløbig indikation på effektskabelse kan det dog
oplyses, at der er positiv vækst fra 2013 til 2014 på 6 ud af de 8 markeder, som Fomars‐
støttede kampagner har bearbejdet. Legoland Billund Resort, Fyn og Sydvestjylland har
modtaget støtte til kampagner i 2014. Projektleder meddeler, at der er god dialog og
forventning om Fomars støttet kampagne‐aktivitet fra destination Lillebælt og destination
Sønderjylland i 2015‐2016.

FOMARS ‐ Det Gode
Liv ‐ projekter

Oplevelseserhverv

Projektet har til formål at styrke den internationale markedsføring målrettet personer uden
børn. Fomars har bevilget ca. 1,7 mio. kr. til støtte til kampagner i 2014 og 2015. Projektet har
slutdato 31.12.2015, hvorfor der ikke vil blive gennemført kampagner i 2016. Derfor
forventes, at kun ca. 75 % af bevillingen til kampagner vil blive forbrugt. Den økonomiske
fremdrift er ikke tilfredsstillende. Årsagen til det lave forbrug er, at efterspørgslen efter
midler til kampagner rettet mod målgruppen "Det gode Liv" har vist sig at være lavere end
forventet. Da projektets primære aktivitet er behandling af ansøgninger til konkrete
kampagner, påvirkes såvel aktivitetsniveau som forventet effektskabelse af det lave
økonomiske forbrug. Derfor scores gul på såvel milepæle som effekter. Der henvises i øvrigt
til bemærkninger vedr. andet Fomars projekt målrettet børnefamilier.

Klar til bygge‐ og
anlægsopgaver

Andet

Projektet har til formål at styrke små og mellemstore bygge‐ og anlægsvirksomheder i at
vinde udbud i forbindelse med større bygge‐ og anlægsinvesteringer. Projektet har
gennemført de planlagte aktiviteter. I løbet af foråret 2015 vil projektet følge op på
effektskabelsen i de deltagende virksomheder ift. de effektmål projektet har opstillet.

LEC 2.0 ‐ 1. del incl.
merbevilling

Bæredygtig energi

Projektet har som opgave at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst, innovation og
øget omsætning hos clean tech virksomheder. Lean Energy Cluster blev fusioneret med
Copenhagen cleantech Cluster i foråret 2014. Projektet har god fremdrift på planlagte
aktiviteter og har på flere punkter opnået bedre resultater end forventet.

Green Power
Electronics Test Lab
– Green PET Lab
v/SDU ‐ Del 1

Bæredygtig energi

Det overordnede mål med Green Power Electronics Test Lab er at få skabt et nationalt center
for energieffektivisering i Sønderborg. Projektet om etablering af et Green Power Electronics
Test Lab i Sønderborg består af tre primære elementer: ‐ Green Lab (DELTA) ‐ finansieret via
nationale Green Lab ‐ midler ‐ Laboratoriefaciliteter (10 m EMCrum) ‐ privat finansieret ‐
Green PET Lab, (SDU) ‐ finansieret via strukturfonde og REM Der er betydelige forsinkelser i
Green Lab‐projektet (DELTA), hvilket i høj grad har medvirket til forsinkelser og ændringer i
dette projekt. Status er at der er god fremdrift. Der er ansat de planlagte phd/post doc på
SDU, hvilket er sket i tæt samarbejde med virksomhederne. Der er løbende dialog mellem
Regionen, SDU og Clean om projektets fremdrift og tilpasninger.

Omstillingspuljen ‐
Grøn omstilling af
Lindø og Nordfyn

Bæredygtig energi

Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn er etablering af Lindoe Offshore Renewables Center,
LORC, som er Danmarks Test‐ og Videnscenter for grøn offshore energi. Forbruget har været
relativt begrænset siden seneste ½‐års rapportering. Således er der siden seneste ½‐års
rapportering per ultimo august 2014, været afholdt udgifter på ca. 346 kr., og det samlede
forbrug til dato (19/1 ‐ 15) udgør i alt ca. 2,2 mio. kr. ud af et samlet budget på ca. 43 mio. kr.
Forbrugsraten ventes dog nu øget kraftigt idet der allerede i februar vil falde en stor
førstegangs betaling på den klimatiske testfacilitet og der påbegyndes en mere løbende
fakturering for fremdriften i opførslen af forsøgshal og i opbygning af den mekaniske
testfacilitet. De fremtidige erhvervseffekter indtræffer naturligt først når testcentrene står
driftsklare. Men det ligger allerede nu klart, at industrien agter at anvende faciliteterne.
Således er der senest indgået en projektaftale med Siemens Wind Power og Bladt Industriens
om, at den mekaniske testfacilitet skal anvendes til udmattelsestest af delstrukturer til
fremtidens vindmølle fundamenter.

PRO‐projektet ved
LEC senere CLEAN

Tværgående

PRO‐Projektet arbejder på tværs af klyngerne og i samarbejde med SDU med at udvikle nye
vækstiværksættere indenfor vækstforums forretningsområder, gennem faseopdelt træning
med afsæt i effektive metoder og værktøjer. Aktiviteterne i projektet er gennemført i henhold
til projektplanen og indenfor de aftalte rammer. Antallet af deltagere er planmæssigt, ligesom
det forventes at man når antallet af nye virksomheder. Men trods det at flere
virksomhederne har vækstpotentiale, er antallet af virksomheder med internationalt
potentiale endnu ikke helt opfyldt.

Innovirk (tidl. Den
Innovative
Virksomhed) inkl.
merbevilling

Yderområde

Projektet har fokus på yderområdevirksomhedernes aktuelle behov og udfordringer.
Projektet støtter virksomheder i at konkurrere på viden og innovation frem for på pris og
omkostninger. Projektet er tæt på sin afslutning, men har opnået en meget tilfredsstillende
effekt for de deltagende virksomheder. Dels har samtlige af de 90 deltagende virksomheder
ved endt projektdeltagelse formuleret en strategi for at arbejde systematisk med innovation.
Dels har 50 % af dem i forløbet introduceret nye produkter på det danske eller udenlandske
markeder, eller introduceret nye produktionsprocesser. De resterende 50% af
virksomhederne er under vejs med det. Det er forventningen at de deltagende virksomheder
vil øge deres produktivitet med 10% (hvad der produceres per time per mand).

Welfare Tech 2.0 ‐ 1. Velfærdsinnovation
del

Welfare Tech er en markedsdrevet klynge for velfærdsteknologier i Danmark, som udvikler
forretning og skaber innovation gennem samarbejde mellem private virksomheder og
offentlige parter. Projektet har anvendt 100 % af det forventede forbrug pr. 31. august 2014.
Projektets aktiviteter og milepæle følges. På nogle områder er man "foran" planen fx. i
forhold til at henvise virksomhederne til andre organisationer. Til gengæld er der et lille
efterslæb på andre ift. fx. forretningsudviklingsvejledninger. Efterslæbet hidrører fra
projektets start, men det ser på det seneste halvår ud ti,l at man "indhenter" det forsømte.
Projektets forventede effekter blev reduceret for et år siden, således at de nu er mere
realistiske. Sekretariatet vurderer dog at det er afgørende, at WT søger at dokumentere
effektskabelsen, fx. via WTs vækstbarometer eller andet.

Innovationsnetværk
for Sundheds‐ og
Velfærdsteknologi

Formålet med Innovationsnetværket er at muliggøre en bedre kommerciel udnyttelse af
velfærdsteknologiens vækstpotentiale, ved at anvende styrkerne i den danske velfærdsmodel
som en trædesten for udviklingen af globalt konkurrencedygtige produkter, services og
virksomheder. Projektet har ikke aflagt regnskab endnu. Første regnskabsperiode er 2014‐2.
Innovationsnetværket har haft en lidt træg start, bla. med flere skift af projektleder. Der er pt.
ved at blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for det kommende halvår, så leverancerne
fra de forskellige partnere tydeliggøres. Der vil ligeledes blive arbejdet aktivt med netværkets
kommunikation fremadrettet. Pga. de anførte startvanskeligheder må det forventes, at
effekterne for det første år kun delvis nås.

Velfærdsinnovation

Offshore Wind
Denmark incl.
merbevilling

Bæredygtig energi

Det nationale vindprojekt Offshore Wind Denmark har fokus på at fremme offshore vind
industriens konkurrenceevne og vækst både nationalt og internationalt. Projektets 5
arbejdspakker ledes af hhv. Offshoreenergy.dk, SDU og Vindmølleindustrien. Fremdriften i de
enkelte indsatser varierer, men der er en generel tilfredsstillende fremdrift i det samlede
projekt. I PR indsatsen i WP3 har det været vanskeligt at levere kontant medfinansiering fra
virksomhederne. Dette skyldes i høj grad den stærkt øgede fokus på omkostningsreduktioner,
hvilket ofte fører til en konsolidering i værdikæden, snarere end at virksomhederne vil
indtage nye markeder. Som løsning på dette problem laver tilsagnsmodtager et oplæg til
sammenlægning af WP2 og WP3 ‐ så der kan blive en aktivitet: kaldet: 'Forretningsudvikling
og brandingaktiviteter med klyngens virksomheder”.

Grøn Vækst ‐ Fælles
fokus på Fødevarer

Andet

Projektets formål er 1) at arbejde ambitiøst og målrettet med bæredygtighed, der skal sikre
fødevareerhvervet i regionen vækst og en strategisk fordel og 2) at arbejde med
kompetencegivende aktiviteter inden for afsætning, innovation og oplevelser.
Ifølge projektleder forløber aktiviteter, som planlagt. Projektet har ikke anmodet om
udbetaling af bevilling endnu, da dette forudsætter at projektet har modtaget udbetaling fra
NaturErhverv. Projektet har primo 2015 anmodet om udbetaling fra NaturErhverv ‐
anmodningen sagsbehandles pt. hos NaturErhverv.

