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Syddansk pulje til Internationalisering af klyngerne
Udkast til Samarbejdsaftale mellem Vækstforum og Offshoreenergy.dk
1. BAGGRUND OG FORMÅL
Vækstforum har besluttet at reservere en pulje på 5 mio. kr. af de regionale
erhvervsudviklingsmidler til finansiering af internationaliseringsaktiviteter i de fire prioriterede
klynger. Aktiviteterne skal primært understøtte det forberedende arbejde i forhold til at øge tiltrækning
af midler fra EU programmer, herunder:
·
·

at tiltrække af midler fra INTERREG programmerne og EU's forskningsprogrammer (bl.a.
Horizon2020), som kan styrke syddanske virksomheders innovation.
at styrke samspillet med internationale videninstitutioner og sikre adgang til relevant
international forskning på højt niveau.

Nærværende samarbejdsaftale, som er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra Offshoreenergy.dk,
beskriver de aftalte aktiviteter, forventede resultater og sammenhæng til øvrige
internationaliseringsaktiviteter i klyngen samt klyngens internationaliseringsstrategi.
2. SAMMENHÆNG MED OFFSHOREENERGY.DK’S INTERNATIONALISERINGSSTRATEGI OG 
AKTIVITETER
Offshoreenergy.dk’s strategi blev vedtaget på bestyrelsesmøde medio 2014. Strategien arbejder med
to hovedpunkter; Internationalisering og Cost Reduction. Internationalisering er således en
integrereret del af Offshoreenergy.dks strategiske arbejde.
Offshoreenergy.dk har i perioden 2010 til 2015 gennemført en række projekter, som på hvert sit
område har understøttet internationalisering af klyngen.
Som en del af processen i 2012/13 med etablering af først Alliancen for Grøn Offshore Energi og
siden Offshoreenergy.dk har vækstforum medfinansieret internationaliseringsaktiviteter med 4 mio. kr.
i 2013 og 2014 i projektet ”Danish Offshore Renewables Funding (DORF). Formålet med DORF var
blandt andet, at sikre flere midler fra danske puljer og EU puljer til den danske offshore sektor med det
sigte at finansiere udviklingsprojekter, der resulterer i vækst og beskæftigelse i branchen. DORF
projektet havde således i stor grad samme formål, som den nuværende internationaliseringspulje.
DORF projektet er afsluttet ved udgangen af 2014.
Resultater af DORF projektet er, at der er sikret 47 mio. kr. til sektoren fra danske og EU støttepuljer i
2013 og 2014 på baggrund af 24 indsendte ansøgninger, hvoraf 18 var succesfulde. Derudover er der
opbygget en database på knap 1000 virksomheds og universitetskontakter, som arbejdsredskab for
etablering af relevante ansøgningskonsortier mv.
I hovedtræk er denne samarbejdsaftale en videreførelse og videreudvikling af DORF projektets
aktiviteter, dog med et mindre budget.
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3. AKTIVITETER
Offshoreenergy.dk ansøger den Syddanske Pulje til Internationalisering af klynger om et samlet tilskud
på 1.250.000 kr. Hovedaktiviteterne i samarbejdsaftalen består af nedenstående tre temaer. En stor
del af aktiviteterne vil blive gennemført i samarbejde med det Syddanske Bruxelleskontor (SDEO).
Som grundlag herfor vil Offhoreenergy.dk etablere et mere formaliseret samarbejde med SDEO, der
sikrer koordination af de to organisationers indsats og ressourceanvendelse i forhold til resultatmålene
i samarbejdsaftalen.
Hovedaktiviteterne er:
Projektfaciliteringsarbejde
· Screening af danske virksomheder for at identificere de projektparate; herunder styrkelse af
kontakten til netværksorganisationer i Danmark, kontakt til erhvervsfremmeaktører og
offentlige aktører, anvendelse af tilgængeligt statistisk materiale. Udarbejde hurtige og
effektive partnersøgninger og matchmaking ved at opretholde og udbygge
Offshoreenergy.dk’s eksisterende netværk og database.
· Facilitering af alle led i processen frem til ansøgningsskrivning og facilitering af
ansøgningsskrivning efter behov. I brugernes ansøgningsfaser ydes hjælp i form af råd og
vejledning samt gennemlæsning af ansøgningsmateriale og ansøgningsskrivning.
· Pleje kontakt til institutter på relevante universiteter for at sikre deres involvering.
· Samarbejde med andre aktører, der arbejder med projektfacilitering i Danmark, Europa og
resten af verden for at skabe synergieffekter af arbejdet.
· Deltagelse i internationale konferencer med det formål at få flere danske/europæiske
kontakter inden for offshore sektoren.
· Identificere og indgå samarbejde med danske og især Europæiske netværk og
videninstitutioner, som er førende inden for offshore energi.
Kvalificeret rådgivning vedr. funding
· Indhente informationer om støtteprogrammer og sikre, at grundlaget for rådgivning og
formidling om støttemuligheder er ajour.
· Opretholde rådgivningsfunktion og kompetencefordeling med fokus på EU
forskningsprogrammer og varetagelse af virksomhedskontakt i Danmark.
Arbejde for indflydelse på EU støtteprogrammer til gavn for branchens fundingmuligheder.
· Fortsat arbejde for at sikre at danske interesser tilgodeses i Horizon 2020 gennem netværk i
Bruxelles.
· udarbejde en ”sector gaps and needs” analyse, som kan udstikke retningen for, hvilke
områder (både teknologiske og ikketeknologiske), der bør satses på i ansøgninger om EU
midler og som kan bruges til at påvirke programmeringen af EU’s tilskudsordninger efter 2015.
4. RESULTATMÅL
I 2016 har Offshoreenergy.dk som følge af støtten fra puljen til Internationalisering af Klynger:
·
·

identificeret mindst 12 Offshoreenergy.dk’s medlemmer, som har ønske om og potentiale til at
indgå i EU støttede udviklings, forsknings og innovationsprojekter.
bidraget til at der bliver indsendt mindst 8 ansøgninger om tilskud fra EU’s tilskudsprogrammer
med deltagelse af Offshoreenergy.dk og/eller dens medlemmer.
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·

hjemtaget 25 mio. kr. fra EU programmer til projekter med deltagelse af danske aktører i
branchen.

5. AFTALENS LØBETID
Samarbejdsaftalen løber til juli 2016.
6. GENERELLE VILKÅR FOR ANVENDELSE AF MIDLERNE
Vedlagte ”Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler”
er gældende for anvendelsen af midlerne. Vedhæftede præcisering af standardvilkårenes pkt. 1 a er
også gældende for samarbejdsaftalens aktiviteter. For så vidt angår regnskabsaflæggelse skal
aktiviteterne (projektet) revideres af ekstern revisor i overensstemmelse med vedlagte
revisionsinstruks.

__________________________
Jacob Stengaard Madsen
Konst. Regionsdirektør
Region Syddanmark

____________________________
Morten Basse Jensen
Adm. Direktør
Offshoreenergy.dk
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