Indstillingsskema til Vækstforum
Projektet ”Vækst i Offshorevirksomheder”
1. Indstilling:

Den Europæiske Regionalfond
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Vækstforumsekretariatets
beskrivelse af projektet:

Ansøgt beløb
5.169.485,50 kr.
516.949,00 kr.

Indstillet beløb
5.169.485,50 kr.
516.949,00 kr.

Den nationale klyngeorganisation og innovationsnetværk
Offshoreenergy.dk ønsker gennem projektet Vækst i
Offshorevirksomheder (VIO) at hjælpe danske små og
mellemstore offshorevirksomheder med at øge deres
omsætning og indtægter ved hjælp af at gennemføre
værdiskabende individuelle vækstplaner.
Markedet for offshore vind vokser støt. I 2013 var der
samlet installeret 6 Gigawatt offshore vindmøller i Europa.
I år 2020 vil der være installeret ca. 23 Gigawatt. Oven i
de nye installationer vokser markedet for vedligeholdelse
og service af møllerne. Danske offshorevirksomheder er
stadig blandt de førende i Europa og særligt inden for
installation, drift og vedligehold.
På trods af de faldende oliepriser er der vækstområder i
sigte på det globale offshore olie og gas marked. De nye
store oliefund i blandt andet Norge og Brasilien giver
danske offshorevirksomheder mulighed for satse yderligere
på deres internationale aktiviteter.
VIO vil via en screeningsproces sikre, at 40 parate
virksomheder får udarbejdet en konkret vækstplan i
samarbejde med en relevant privat rådgiver. Projektets
aktiviteter forventes på kort sigt at resultere i alt i 15 nye
vækstvirksomheder, 100 nye jobs og en meromsætning på
25 mio. kr.

Vækstforumsekretariatets
sammenfattede vurdering
og konklusion.

Til forskel fra den kommende nationale vækstløftindsats,
som Syddansk Vækstforum har afsat 3 mio. kr. til i juni
2014, er nærværende indsats branchespecifik, og
virksomhederne screenes ud fra Offshoreenergy.dks
særlige viden om offshorebranchen i Danmark.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi
vækstforumsekretariatet vurderer, at ansøger
tilfredsstillende har redegjort for, at deres erfaringer som
nationalt innovationsnetværk og guldcertificeret
klyngeorganisation gør, at de kan tilføje så meget kvalitet i
den samlede screeningsproces, at det vil resultere i 15 nye
vækstvirksomheder umiddelbart efter implementering af
vækstplanerne. Ansøger har mundtligt oplyst, at projektet vil
koordinere aktiviteterne med Væksthus Syddanmark. Projektet kan
blandt andet bidrage til den kommende Team Vækst Danmark
indsats.

På bagrund af ansøgningen og dokumentationen vurderer
vækstforumsekretariatet endvidere, at Offshoreenergy.dk
realistisk set vil kunne realisere en positiv effekt hos de
deltagende virksomheder på ca. 10 % for både
beskæftigelsen og omsætningen, end hvis de ikke havde
deltaget i projektet.
Indstilles til: A: Tilsagn, B:Drøftelse, C: Afslag

Indstilling: A

Indstilling
Formandskabet indstiller,
·

at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Regionalfond på 5.169.485,50 kr. – bevillingen kan maksimalt
udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

·

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet modtager tilsagn fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 516.949 kr. – bevillingen
kan maksimalt udgøre 5 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

·

at det forudsættes, at projektets opsøgende virksomhedssamarbejde
koordineres med Væksthus Syddanmark.

2. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

15/21364
Vækst i Offshorevirksomheder (VIO)
Fonden Offshore Center Danmark
Dokvej 3
6700 Esbjerg
Johannes Kromann Bie
50999928
jb@offshoreenergy.dk

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Offshoreindustrien er i vækst  det gælder såvel nationalt som
internationalt  og der er derfor et stort potentiale for SMVer at
byde ind med nye eller eksisterende produkter og services. Der
er imidlertid en række barrierer, der står i vejen for, at
virksomhederne får udnyttet disse vækstmuligheder.
Projektets formål er at udvælge en række små og mellemstore
offshorevirksomheder, der er gearet til vækst, herefter afdække
deres kompetencer og muligheder for at udnytte deres
potentiale, hvorefter virksomhederne selv udvælger en
konsulent, som udarbejder en vækstplan. Når projektet er
afsluttes foretages en evaluering af effekten.

Partnere og deres

27171877

Projektet forventes at skabe 3 kroner per investeret krone.
Fonden Offshore Center Danmark, CVR: 27171877
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roller i projektet:

Øvrige
netværksdeltagere:

Offshoreenergy.dk er operatør i projektet og sørger for
screeninger af virksomheder samt vurderer deres
vækstpotentiale gennem kompetenceafklaringsforløb, GAP
analyse og motivationsvurdering.


Projektstart/projektslut:

01112015

Vækstforums forretningsområde eller
særligt indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31102017
Offshore
Regionalfonden, 2. flere
vækstvirksomheder

3. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Ansøgte
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:
10.338.971,00 kr.

Procent:
100,00
%

Nærmere beskrivelse:

5.169.485,50 kr.

50,00 %

Regionalfondens prioritet 2

516.949,00 kr.

5,00 %

4.652.536,50 kr.

45,00 %

Private virksomheder
(kontanter): 2.640.000 kr.
Private virksomheder
(timer): 2.012.536,50 kr.

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
10.338.971,00 kr.

Procent:
100,00
%

Nærmere beskrivelse:

5.169.485,50 kr.

50,00 %

Regionalfondens prioritet 2

516.949,00 kr.

5,00 %

4.652.536,50 kr.

45,00 %

Private virksomheder
(kontanter): 2.640.000 kr.
Private virksomheder
(timer): 2.012.536,50 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de deltagende
virksomheder, der i samarbejde med en ekstern konsulent, skal have udarbejdet en
vækstplan. Dette afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af gruppefritagelsens
regler om ”støtte til konsulentbistand til SMV’er”. Dette indebærer, at hver enkelt
deltagende virksomhed, uanset størrelse, kan modtage op til 50 % af de
støtteberettigede udgifter til konsulentydelser leveret af en ekstern konsulent.
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Projektets samlede finansiering overholder disse betingelser.
Det er vurderingen, at Fonden Offshore Center Danmark (udførende part) alene
gennemfører generelle operatør og tilsagnsmodtageraktiviteter, som kan indeholdes i
det såkaldte ”væksthusprincip”. Således udgør den offentlige støtte til fondens
aktiviteter ikke statsstøtte ift. fonden.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej

4. Uddybende vurdering:
Projektets effekter og kritiske antagelser:
Kritiske antagelser:
Ansøger læner sig op ad Erhvervsstyrelsens og KLs analyse af effekten af Væksthusenes
indsatser samt data fra Udenrigsministeriet.
Offshoreenergy.dk sandsynliggør derigennem, at effekten af nærværende indsats vil
resultere i, at beskæftigelsen i de virksomheder, der får udarbejdet en vækstplan og
implementeret denne, vil stige med omkring 10 % mere, end hvis de ikke havde deltaget
i projektet, ligesom deres omsætning også vil stige med yderligere 11 %.
Endvidere kan ansøger sandsynliggøre, at effekten af de samlede private investeringer
på 2,6 mio. kr. samt virksomhedernes tidsforbrug i og efter projektperioden, kan skabe
ca. 15 nye vækstvirksomheder på kort sigt og 15 vækstvirksomheder på lang sigt.
Ansøger har lagt til grund for projektets forventede jobskabelse, at de deltagende 40
små og mellemstore virksomheder i gennemsnit har 30 medarbejdere. Det vil sige 1200 i
alt. Med en 10 % gennemsnitlig mertilvækst vil det bidrage med i alt 120 nye
arbejdspladser.
Det er endvidere realistisk at forvente en øget omsætning på ca. 250 mio. kr., når
ansøger baserer dette i projektet på, at hver nye ansatte omsætter for 1,9 mio. kr., samt
at gennemsnitlig omsætning per deltagende SMV ligger på 57 mio. kr.
Effekter:
Hovedaktiviteter:
1. Offshoreenergy.dk
screener virksomheder
samt vurderer deres
vækstpotentiale.
2. Offshoreenergy.dk
interviewer de screenede
virksomheder, og afdækker
virksomhedens
kompetencer og motivation
vha redskabet
’kompetencehjulet’ som
Offshoreenergy.dk tidligere
har udviklet. Desuden

Output:
1. Over 1700 virksomheder
screenes i første runde.
Heraf går 200
virksomheder går videre til
anden hovedaktivitet.
2. 150 virksomheder laver
kompetenceafklaring og
GAP analyse i samarbejde
med Offshoreenergy.dk.
Som resultat af
hovedaktivitet 2, vil 40
virksomheder indgå i et
samarbejde med en privat

Resultater / effekter på
kort og på langt sigt:
Som resultat af
projektaktiviteterne og når
de 40 individuelle
vækstplaner er
implementeret, forventes
projektet at resultere i alt i
15 nye
vækstvirksomheder, 100
nye jobs og en
meromsætning på 25 mio.
kr. hvoraf eksportværdien
estimeres til 20 mio. kr. På
langt sigt (5 år efter
projektperiodens udløb)
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udarbejdes en GAPanalyse
af den enkelte virksomheds
potentiale overfor
markedet.
3. Der gennemføres
individuelle private
rådgivningsforløb for de 40
virksomheder, som skal
ende ud i en konkret
vækstplan til gavn for
virksomhederne.

rådgiver om at udarbejde
en specifik vækstplan.

estimeres der yderligere at
være skabt 15 nye
vækstvirksomheder.

3. De 40 virksomheder
modtager 50 % i støtte fra
nærværende projekt til
udarbejdelse af deres
individuelle vækstplan.
Dette svarer til at de 40
virksomheder samlet vil
investere 2,3 mio. kr. til
arbejdet med at udarbejde
vækstplanerne.

Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger:
Offshoreenergy.dk er klyngeorganisation, nationalt innovationsnetværk og
medlemsorganisation for 270 danske offshorevirksomheder. Offshoreenergy.dk har
siden oprettelsen i 2003 haft til formål at hjælpe sine medlemmer med vækst og
innovation gennem kompetenceudvikling. Offshoreenergy.dk er et af de videncentre i
Danmark der kender offshorebranchen og dens udfordringer bedst.
Beskrivelse af forretningsidéen, herunder forretningspotentialet og/eller
eksportpotentialet:
Det globale offshoremarked for vind og olie/gas er samlet set i vækst – offshorevind
vokser stadig mest i Nordsøen, men USA og Kina er på vej frem. Olie/gas produktionen
vokser markant i Brasilien og langs Afrikas vestkyst og holder udbuddet af råolie oppe
og dermed olieprisen nede for tiden. Danske SMVer med specialiseret viden og
teknologi fra det danske offshoremarked har et stort potentiale for at gå ind i de
voksende internationale markeder. Men på trods af potentialet får mange SMVer
alligevel ikke udnyttet deres potentiale på grund af en række barrierer.
Offshoreenergy.dk har god erfaring fra tidligere projekter  herunder Energi på Havet,
hvor 106 virksomheder deltog, samt projekterne GADOW og DORF, hvor i alt 1.000
virksomheder er blevet screenet og kategoriseret. Offshoreenergy.dks projekter har
primært til formål at hjælpe offshore virksomhederne til vækst ved at afhjælpe de
barrierer, der er årsag til, at et vækstforløb enten ikke lykkes eller ikke fastholdes. Af
forskellige væsentlige barrierer kan nævnes: Udfordringer med generationsskifte,
mangel på bestyrelseskapacitet, mangel på kvalificeret mellemledelse, manglende
engineering kapabilitet, mangel på strategisk planlægningskapacitet,
manglende evne til forretningsudvikling og konsolidering, begrænset markedsindsigt
og bevidsthed om markedsudviklingen, primær fokus på drift og begrænset fokus på
udvikling, manglende internationalisering og globalt footprint, manglende
innovationsevne mm.
Nærværende projekt har netop til formål at finde relevante og motiverede
offshorevirksomheder og give dem mulighed for at få deres interne vækstbarrierer
afdækket. Derefter i samarbejde med en ekstern konsulent at få udarbejdet en
vækstplan, der skal overkomme barriererne og forbedre virksomhedernes indtjening
på det globale offshoremarked.
Projektets målgruppe:
1.700 danske SMVer med relation til offshorebranchen, både olie/gas sektoren og
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vindsektoren screenes i projektet.
Relevante tværgående kriterier:
Projektet er nyskabende og lever op til krav om samordning og fokusering, da der
sikres yderligere vidensopbygning og videnspredning om kerneproblemstillinger og
kernekompetencer i offshoreklyngen. Projektet sikrer, at Offshoreenergy.dk som
nationalt innovationsnetværk udbygger sin viden om vækst og innovation til gavn for
danske offshore SMVer. Projektet lever også op til kriterier om globalisering, da en stor
del af vækstpotentialet i den danske offshorebranche skal indfries på det globale
marked.
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