Uddybende bilag vedr. projektet:
”Vækstrettet kompetenceudvikling”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

18/12301 og 17/18203
Vækstrettet kompetenceudvikling
Væksthus Syddanmark
Forskerparken 10 D
5230 Odense M
Kasper Aagaard
25505321
kaa@vhsyd.dk
Odense
30089448

Ansøgers beskrivelse af projektet:

Projektets formål er at sikre private virksomheder kvalificeret
arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Dette projekt vil bidrage til at give kvalificeret arbejdskraft til fire brancher i Syddanmark, der aktuelt mangler kvalificeret arbejdskraft med specifikke kompetencer. Med erhvervelsen af de nye kompetencer vil virksomhederne kunne realisere
deres vækststrategi og ansætte nye medarbejdere.
Projektet vil etablere fire brancheakademier; et robotakademi, et
stålakademi, et fødevareakademi og et byggeakademi. Igennem
disse vil projektet gennemføre vækstrettet kompetenceudvikling
for 250 virksomheder, og det er forventningen, at mindst 990
personer vil få øget deres kompetenceniveau. De forventede effekter er, at der 2 år efter projektets afslutning er skabt 370 nye
job og en meromsætning for virksomhederne på 346 mio. kr.,
hvoraf mereksporten udgør 138 mio. kr. Projektet er målrettet
små- og mellemstore virksomheder indenfor robot-, fødevare- og
byggebranchen samt den stålproducerende branche. I disse
brancher er der et særligt behov for kvalificeret arbejdskraft, og
derudover er manglen på medarbejdere med de rette kompetencer en hindring for at udnytte det store vækstpotentiale, der er i
brancherne. Projektets styrke er, at de kompetencegivende aktiviteter vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i virksomhedernes
konkrete behov, og det er således efterspørgselsdrevet.
Projektet har tre faser: Etablering af branchepartnerskaber (rekruttering), kompetenceafdækning i virksomheder, samt kompetencetilførsel og –udvikling. De tre overordnede faser er ens for
de fire branchepartnerskaber, og herefter tilpasser det enkelte
branchepartnerskab indsatsen til eget behov.

Partnere og deres
roller i projektet:

Det er unikt, at der på mikroniveau kortlægges virksomhedernes
konkrete behov på tværs af brancher. Branchepartnerskabsbehovene er veldokumenterede igennem mange undersøgelser fra
nationale organisationer. Der er således en stor viden på makroniveau om problemstillingerne. Men når det kommer til viden på
mikroniveau om den enkelte virksomhed og deres specifikke behov, er det jf. de fire branchepartnerskaber og Væksthus Syddanmark ikke afdækket, hvilke løsninger der bedst sættes i spil.
Ansøger:
1. Væksthus Syddanmark, Odense, CVR: 30089448
Varetager den overordnede ledelse af projektet samt projektadministrationen. Den overordnede projektleder skal sikre koordinering, samarbejde, synergi og erfaringsopsamling på tværs af
de tre brancheakademier.
Projektets styregruppe består af Væksthus Syddanmarks programchef og økonomichef samt en repræsentant fra hver af de
tre brancher (Stål, Fødevarer og Robot).
Økonomiske partnere:
2. Udvikling Fyn A/S, CVR: 34206228
Ansvarlig for de to branchepartnerskaber vedr. robotbranchen
og Stålbranchen. Branchepartnerskabet for robotbranchen forankres ved Odense Robotics, der allerede har etableret Odense Robotics Academy. Branchepartnerskabet for stålbranchen forankres ved Fyns Maritime Klynge.
Odense Robotics og Fyns Maritime Klynge rekrutterer virksomheder, afdækker virksomhedernes kompetencebehov, samordner
virksomhedernes behov og segmenterer virksomhederne i grupper ud fra fælles kompetencebehov samt går i dialog med uddannelsesinstitutioner og efterfølgende private uddannelsesleverandører for at finde ud af, hvem og på hvilke vilkår der kan leveres et kompetenceforløb, der matcher virksomhedernes behov.
Odense Robotics og Fyns Maritime Klynge agerer talerør og facilitator mellem virksomheder og uddannelsesudbydere, men rådgiver og vejleder ikke selv virksomhederne i forhold til konkrete
kursustilbud eller eksempelvis meritmuligheder.
Der tilknyttes advisory boards med viden om eksisterende uddannelsestilbud og kompetencefonde til begge branchepartnerskaber, som skal give sparring til branchepartnerskaberne, så det
sikres at branchepartnerskaberne tager kontakt til relevante uddannelsesleverandører og sekretariater for kompetencefonde.
3. Byg til Vækst, CVR: 35 999 361
Har en rolle i forhold til samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne herunder iværksættelse og koordinering af de fælles kompetenceudviklingsforløb.

Øvrige netværksdeltagere:

Interesseerklæringer fra uddannelsesinstitutioner i det
oprindelige projekt:
SIMAC, Svendborg
Erhvervsakademiet Lillebælt
Syddansk Universitet
Syddansk Erhvervsskole
Tietgen Kompetencecenter
AMU Fyn
Svendborg Erhvervsskole og Gymnasium
Alle uddannelsesinstitutioner skriver under på, at de har forståelse for, at virksomhedernes aktuelle kompetencebehov p.t. ikke er
kendte. Derfor vil uddannelsesinstitutionerne være i løbende dialog med projektet om mulige løsninger og har til hensigt at være
en del af løsningen, enten i form af at indgå som partner, hvilket
indebærer at de skal levere til kostpris, eller om de ønsker at
afgive tilbud på kompetencegivende aktiviteter i åben konkurrence med det øvrige marked.
Interesseerklæringer fra byggebranchen:
Ajour System A/S, CVR: 32289312
AX Energi ApS, CVR: 29 60 86 52
Buildcode IVS, CVR: 38355058
Bygkontrol ApS, CVR: 36698667
C&W Arkitekter A/S, CVR: 36018445
CREO Arkitekterne A/S, CVR: 53604919
Hartvigsen & Ko ApS, CVR: 35 47 91 47
Harrebek Arkitekter A/S, CVR: 32449727
S. Guldfeldt Nielsen A/S, CVR: 17559737
Hansson & Knudsen A/S, CVR: 37215228
Isolerings-Gruppen A/S, CVR: 87 24 05 17
J S Teknik ApS, CVR: 38167537
Linde El A/S, cvr: 15603402
NJ Gruppen A/S, CVR: 27638929
OBH-Gruppen A/S, CVR: 84299510
Odense Bygningsservice A/S, CVR: 38 50 25 06
Processio ApS, CVR: 33501404
Tømrerfirmaet Rasmus Balle ApS, CVR: 36925787
Sigma Estimates A/S, CVR: 27110703
Phønix Tag Materialer A/S, CVR: 25711785

Projektstart/projektslut:

01-01-2019 oprindeligt
projekt startet 01-01-2018

Vækstforums forretningsområde eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

Hovedaktiviteter:

Forlænges med 6 måneder
31-08-2021 oprindeligt
projekt slutter 28-02-2021

Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft:
Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.
Socialfondens prioritet 1.2.C Vækstrettet
kompetenceudvikling

Output. Tallene i parentes
er de godkendte output for
det igangværende projekt:

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt. Tallene i
parentes er de godkendte
resultater/effekter for det

igangværende projekt:
Etablering af branchepartnerskab

60 (220)virksomheder indgår aftaler med branchepartnerskaber om efteruddannelse.

Kompetenceafdækning

Gennemførelse af kompetenceforløb

60 (220)virksomheder
kompetenceafdækkes med
udgangspunkt i deres strategi.
50 (200)virksomheder med
sammenlagt 170 medarbejdere (820)har gennemført
kompetenceforløb.

Anslået skabt omsætning i
projektperioden 20 (85)
mio. kr.– i alt 66 (260) mio.
kr. 2 år efter projektperioden.
Heraf anslået skabt eksport
i projektperioden 8 (34 mio.
kr. – i alt 26 (104) mio. kr.
2 år efter projektperioden.
Anslået skabte jobs 2 år
efter projektperioden: 85
(285)

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Finansiering via
deltagerunderhold
Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Finansiering via
deltagerunderhold
Samlet finansiering
i alt:

Ansøgt:
12.200.000,00 kr.

Procent:
100,00 %

6.100.000,00 kr.

50,00 %

1.525.000,00 kr.

12,50 %

2.575.000,00 kr.

21,11 %

2.000.000,00 kr.

16,39 %

Indstillet:

Procent:

10.276.096,24 kr.

100,00 %

5.138.048,12 kr.

50,00 %

1.116.220,00kr.

10,86 %

2.021.828,12 kr.

19,68 %

2.000.000,00 kr.

19,46 %

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Socialfondens prioritet 1

Virksomhederne:
Kontant deltagergebyr på
125.000,00 kr. (50 virksomheder
á 2.500,00 kr.) samt virksomhedernes halvdel af kompetenceudviklingsforløbene 2.450.000,00
kr.

Nærmere beskrivelse:

Socialfondens prioritet 1

Virksomhederne:
Kontant deltagergebyr på
125.000,00 kr. (50 virksomheder á
2.500,00 kr.) samt virksomhedernes halvdel af kompetenceudviklingsforløbene 1.896.828,12 kr.

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Finansiering via
deltagerunderhold

50.276.096,24 kr.

100,00 %

25.138.048,12 kr.

50,00 %

6.116.220,00 kr.

12,17 %

Socialfondens prioritet 1

Virksomhederne:

11.021.828,12 kr.

21,92 %

8.000.000,00 kr.

15,91 %

Kontant deltagergebyr på
625.000,00 kr. (250 virksomheder
á 2.500,00 kr.) samt virksomhedernes halvdel af kompetenceudviklingsforløbene 10.396.828,12 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Der søges både om en merbevilling til projektledelse og projektarbejde til det eksisterende
projekt og om en tillægsbevilling til det nye akademi. Det er vurderet, at et ekstra akademi
nærmere burde medføre en rationaliseringsgevinst end en merudgift, hvorfor det indstilles,
at denne merbevilling ikke imødekommes.
Der søges om lige så mange midler til at kompetenceudvikle 170 medarbejdere i det nye
akademi, som de tre andre brancheakademier hver især har fået bevilling til. Imidlertid er
deres bevilling baseret på, at akademierne indenfor fødevarer og for stål hver især kompetenceudvikler 320 medarbejdere, og at brancheakademiet indenfor Robotområdet kompetenceudvikler 180 personer. Begrundelsen for at robotområdet skulle have flere midler pr.
medarbejder til kompetenceudvikling end stål og fødevareakademiet var, at robotbranchens
medarbejdere generelt har et højere uddannelsesniveau, hvorfor billige opkvalificeringsmuligheder eksempelvis AMU ikke ville kunne anvendes i større omfang indenfor dette akademi.
Det er vurderet, at det ikke på samme måde er kendetegnende for det nye byggeakademi.
Derfor indstilles dette akademi til et kompetenceudviklingsbudget, der er beregnet som et
gennemsnit af bevillingen til de tre brancheakademier, dvs. til et større beløb end stål- og
fødevarebranchen pr. medarbejder, men ikke på samme niveau eller større end gennemsnittet pr. medarbejder i robotakademiet. Endvidere er den oprindelige fordeling af kompetenceudviklingsbudgettet på kompetenceudvikling til kostpris og til ekstern aktør herunder
som indtægtsdækket virksomhed fastholdt i tillægsbevillingen.
Projektet har nået loftet på maksimalt 6,3 mio. kr. for de indirekte udgifter på 18 %. Budgettet er udarbejdet under hensyntagen hertil.
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet ikke indebærer statsstøtte i forhold til ansøger og de økonomiske partnere, men det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til
de deltagende virksomheder, der får støtte til deres medarbejders deltagelse i kompetenceudviklingsforløbene. Det vurderes, at denne statsstøtte kan lovliggøres via den generelle
gruppefritagelses artikel 31 om uddannelsesstøtte. Det betyder, at en virksomhed uanset
størrelse kan modtage op til 50 % støtte, SMV’er kan modtage op til 60 % støtte og små
virksomheder op til 70 % støtte. Projektets samlede finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til ovennævnte vurdering.
Har projektet et særligt yderområdefokus:

Nej.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
At den største udfordring er at etablere nye strukturer i form af akademitanken, og om
det kan lykkes at skabe en god sammenhæng mellem eksisterende systemer og finansiering hertil som eks. kompetencefonde; og specialiserede fællestilbud / individuelle tilbud.
For at overvinde disse udfordringer vil branchepartnerskaberne tage hensyn til virksomhedernes behov på mikro-niveau. Særligt to udfordringer er generiske: Virksomhedernes
kendskab til eksisterende muligheder, og timing af aktiviteterne. Hvis en virksomhed har
et behov for en særlig timing, vil akademiet gå i dialog med udbydere, som kan modsvare dette, og proaktivt skabe overblik over, om der er andre virksomheder med samme
behov. Branchepartnerskaberne vil sammen med projektledelsen medvirke til, at der
bringes viden ud i virksomhederne om de mange forskellige eksisterende tilbud.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Der er tale om en tillægsansøgning til projekt Vækstrettet kompetenceudvikling og en
forlængelse af projektet. Vækstrettet kompetenceudvikling blev drøftet af flere omgange i sekretariatet, inden projektet fik tilsagn på 25 mio. kr. Det var afgørende for
Vækstforums beslutning, at der med brancheakademierne ikke bliver opbygget parallelle systemer og tilbud, men derimod, at projektet anvender det eksisterende uddannelsessystem, der hvor det er muligt. For at sikre dette var det en forudsætning for
bevillingen, ”at projektet ved hver halvårlig afrapportering giver en status på, hvordan
det går med at inddrage det eksisterende uddannelsessystem og deres tilbud og med
at samordne virksomhedernes kompetencebehov og etablere fælles uddannelsesforløb,
samt hvordan projektet vil imødekomme eventuelle udfordringer hermed”. Det er på
nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, i hvor høj grad det oprindelige projekt
lever op til bevillingsforudsætningerne.
Ansøgningens relation til den brede indsats krav/puljens krav:
Det oprindelige projekt rettede sig mod annonceringen ”Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber” inden for Vækstforums brede indsats for kvalificeret arbejdskraft. Annonceringen er ikke længere åben.
I Vækstforums oprindelige annoncering blev der efterlyst nye løsninger, der gør det
attraktivt for virksomhederne i højere grad at opkvalificere deres medarbejdere, og der
blev givet særlig prioritet til projekter, der etablerer branchepartnerskaber, fordi forpligtende samarbejder mellem virksomheder i branchepartnerskaber vurderes at kunne
sikre tilstrækkeligt med volumen til holddannelse, så kompetenceudvikling rent faktisk
kan gennemføres. Det vurderes, at det nye brancheakademi inden for byggeri i lighed
med de tre andre brancheakademier har potentiale til at kunne bidrage til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.
En del af de kurser, som uddannelsesinstitutionerne gennemfører, forventer ansøger
imidlertid bliver gennemført som indtægtsdækket virksomhed og ikke på ordinære vilkår. Derfor er der en risiko for, at de kurser, der afholdes, kun bliver gennemført i projektet, fordi projektet medfinansierer det med 50 % og ikke fremadrettet vil kunne
gennemføres i det offentlige efteruddannelsessystem efter projektperioden, fordi der

ikke er volumen nok.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Det vurderes, at effektkæden er sammenhængende i forhold til at levere kompetenceudviklingsforløb nu og her til virksomheder i byggebranchen, men at det er usikkert
om projektet efter projektperioden rent faktisk har bidraget med løsninger, der gør det
attraktivt for virksomhederne i højere grad at opkvalificere deres medarbejdere.
Dertil kommer, at det er et meget omkostningstungt projekt. Det nye brancheakademi
er betydeligt dyrere end de første tre brancheakademier set i forhold til antal medarbejdere, der opkvalificeres.
Projektets målgruppe:
Målgruppen er primært private virksomheder i byggebranchen.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Branchepartnerskabet og brancheakademiet tager udgangspunkt i og bygger videre på
allerede eksisterende netværk inden for MiljøForum Fyn – Byggeri, som er en af de syv
klynger i Udvikling Fyn, og i Byg til Vækst, som er et fælleskommunalt fynsk samarbejde. Dertil er der erklæringer fra fire virksomheder. Pga. travlhed i byggebranchen er
det usikkert, hvorvidt der vil være efterspørgsel efter kurserne. Derfor er der behov for
yderligere dokumentation af virksomhedernes efterspørgsel efter de nye kurser. Denne
dokumentation er modtaget den 20. november 2018.
Offentlig-private partnerskaber:
Der er tale om et relevant men smalt samarbejde mellem Væksthus Syddanmark, Udvikling Fyn og Byg til vækst. Hertil vil de uddannelsesinstitutioner, som indgår i det
oprindelige projekt også blive inddraget i tillægsprojektet.
Samordning og koordinering:
Det vurderes, at der er potentiale for at sikre samordning og koordinering med det
eksisterende uddannelsessystem.
Fokusering:
Ja, det vurderes, at der sker en fokuseret indsats inden for byggebranchen med etableringen af brancheakademi.
Globalisering:
Ja, kompetenceudviklingen af medarbejdere i byggebranchen vil bidrage til at gøre
virksomhederne bedre i stand til at udnytte globaliseringens muligheder.
Vækst i yderområder:
Projektet har ikke et særligt yderområdefokus.
Bæredygtighed:
Der vurderes at være en neutral påvirkning af miljøet gennem projektet.
Samfinansiering:
Ja. Projektet finansieres af EU’s Socialfond, regionale erhvervsudviklingsmidler og private virksomhederes egenfinansiering.
Additionalitet:
Det vurderes at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter etablering af et

branchepartnerskab og -akademi er supplerende i forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

