Syddansk Universitet – Vidensinstitution i
Syddansk OPI-pulje 2015-2019
I forbindelse med Syddansk Vækstforum og Regionsrådets afsætning af midler til en ny runde Syddansk
OPI-pulje (kommercialisering af offentlig-private partnerskabers innovation) har vi, Syddansk Universitet
(SDU), sagt ja til at indgå i et mere forpligtende og langsigtet samarbejde med Regionen. Samarbejdet indbefatter et direkte samarbejde med hvert enkelt projekt der bliver sat i gang med midler fra puljen. Hvorledes SDU konkret bidrager, vil der kort blive redegjort for i det følgende.

Baggrund og formål med puljen
Puljen består af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og regionale erhvervsudviklingsmidler. Puljens formål er at understøtte syddanske virksomheder i at få flere produkter over vejen fra prototype til markedet, også kaldet ’dødens dal’, da mange produkter ikke når fra udviklingsstadiet til markedet.
Derigennem skal puljen bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske virksomheder. I Syddansk OPI-pulje er redskabet til at få produkterne fra udvikling til markedet netop offentlig private innovationssamarbejder, hvor virksomheder og offentlige parter sammen tester og tilpasser løsninger. Løsningerne kommer fra Region Syddanmarks forretningsområder; Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig
Energi samt Oplevelseserhverv.
Offentligt-privat innovationssamarbejde (OPI) er udviklingssamarbejder mellem offentlige og private aktører, der sammen udforsker innovative løsninger på fælles definerede problemer. Målet er både at bane
vejen for en mere effektiv offentlig sektor, skabe vækst i den private sektor og øge kvaliteten i de ydelser,
som borgerne modtager. Der er ikke tale om et traditionelt leverandør-aftagerforhold, men om et samarbejde mellem udbydere og potentielle kunder, hvor der skabes gensidig værdi.
SDU indgår efter aftale med de bevilgende parter i de enkelte projekter og bidrager konkret med viden
omkring OPI-processer, kommercialisering og forretningsudvikling. SDU skal på den måde være partner i
alle projekter. Dette indbefatter at der skal afsættes timer til SDUs arbejde i de enkelte projekt-budgetter
omkring OPI-processer, kommercialisering og forretningsudvikling.
Projekterne kan derudover også vælge at inddrage andre relevante forskningsinstitutioner i partnerskabet,
for fx at opnå viden af mere teknisk, designmæssig eller sundhedsrelateret karakter.

SDU som partner i ansøgning og budget
Når der startes på arbejdet med ansøgningen, tages der kontakt til det relevante Klyngesekretariat, og enten derigennem eller direkte, også til SDU. Se kontaktdata i ansøgningsvejledningen. Når det enkelte projekt udfylder ansøgningsskemaet til puljen, skal SDU indgå med følgende informationer;

Partner 3 (kan være et andet nummer, hvis der er flere partnere)
Navn:
Adresse:
Postnummer og by
CVR og CVR-p nummer
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
Rolle i projektet

Syddansk Universitet
Universitetsparken 1
6000 Kolding
29283958
Lektor, Majbritt Rostgaard Evald
Tlf.nr.: 65 50 13 15; E-mail: mre@sam.sdu.dk
Bidrager med viden og sparring omkring OPI-processer,
kommercialisering og forretningsudvikling.

SDU oprettes ligeledes som Partner i budgettet. Der angives det aftalte antal timer i kategorien; Konto 210;
Projektarbejde (faktisk løn til projektansatte)
De anførte timer + (18)12% øvrig drift til Partner SDU – indgår i budgettet med fuld finansiering. Dvs. de
25% privat egenfinansiering skal komme fra virksomheden/den private part selv.

SDUs bidrag til virksomheder i Syddansk OPI pulje 2015-2019
Der er i ’Vilkår for tilsagnsmodtagere’ i ansøgningsvejledningen, angivet følgende fælles aktiviteter som
virksomhederne – og om muligt den/de offentlige parter – skal deltage aktivt i og bidrage med videndeling
og erfaringsudveksling til.



Opstartsmøde om regnskabsregler mv. (1 møde af ca. 2 timers varighed + transporttid)
3 workshops afholdt af SDU omkring OPI-processer, kommercialisering og forretningsudvikling (3
møder af en varighed på i alt ca. 15 timer + transporttid)

Aktiviteterne er fællesaktiviteter hvor flere virksomheder mødes og der vil være fokus på fælles udfordringer, vidensdeling og erfaringsudveksling deltagerne imellem.
Udover de fælles aktiviteter skal SDU konkret deltage i det enkelte projekt jf. aftale med de bevilligende
parter; Regionsrådet og Erhvervsstyrelsen. Konkret skal der som minimum indgås aftale med SDU omkring
deltagelse i det enkelte projekt med 30 timer til en timepris af 450 kr. Det forventes, hvis projektet er stort
og datamaterialet meget omfattende, at der skal afsættes ekstra ressourcer. De projektrelaterede OPIaktiviteter dækker følgende – se nedenstående:

Projektrelaterede OPI-aktiviteter (indgår i alle projekter)
Der arbejdes i de projektrelaterede aktiviteter fortsat med et fokus på OPI-processer, kommercialisering og
forretningsudvikling. For at sparre og formidle projektrelevant viden indsamler SDU på kontinuerlig basis
viden om de enkelte projekter. Dette gøres igennem følgende aktiviteter;
 For at opnå indsigt i de enkelte projekter, foretages en kortlægning af projektet på baggrund af indsendt ansøgning og øvrigt tilgængeligt materiale.
 Kort efter opstartsmødet gennemføres et indledende møde med hver virksomhed for at opnå indsigt i den innovationsproces og det OPI-forløb der ligger bag den løsning (produkt/service/proces)
virksomheden udvikler.
 På workshops i forbindelse med opfølgnings- og temamøder, arbejdes med den enkelte virksomhedens OPI-proces, kommercialisering og forretningsudvikling. Der bliver endvidere i processen sat
fokus på virksomhedens forretningsplan og model, værdiskabelse, segmentering af potentielle
kunder/markeder, samarbejdspartnere og ressourcer, markedsintroduktion, internationalisering
mm.
 1:1 sparring af en varighed på 20 minutter kan gives til hver enkelt virksomhed, hvis virksomheden
oplever et behov for dette. 1:1 sparring foretages i forbindelse med et opfølgnings- eller temamøde.
 Afsluttende gennemføres et møde med hver virksomhed (i slutfasen af forløbet), for at samle op på
de foregående aktiviteter og via sparring kvalificere den resterende del af forløbet.
NOTE: SDUs øvrige timer til de tværgående OPI-aktiviteter indgår direkte i regionens regnskab, og er dermed uafhængigt af hvert enkelt projekt.

