Uddybende bilag vedr. projektet:
”Etablering af en syddansk fødevarehub”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

18/34712
Etablering af en syddansk fødevarehub
Væksthus Syddanmark
Forskerparken 10C
5230 Odense M
Kasper Aagaard
25505321
kaa@vhsyd.dk
Odense
30089448

Ansøgers beskrivelse af projektet:

Der foreligger ingen selvstændig beskrivelse af projektet fra ansøger. Opgavevaretagelsen vil være som betinget i annonceringen fra Vækstforum og de betingelser, som Vækstforum stiller i
forbindelse med dette tilsagn.
Ansøger:
1. Væksthus Syddanmark, Odense, CVR: 30089448

Partnere og deres
roller i projektet:
Øvrige netværksdeltagere:

Ingen.

Projektstart/projektslut:

30-11-2018

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:

30-11-2021

Vækstforums særlige fødevaresatsning

Hovedaktiviteter:

Output:

Projektet har som udgangspunkt kun en overordnet
opgave: At etablere en fødevarehub i Region Syddanmark.

Hovedoutput fra en regional
fødevarehub vil være:
Udbredelse af nationale aktiviteter forankret i den nationale fødevareklyngestruktur til syddanske virksomheder og aktører.

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
De langsigtede økonomiske
effekter af at etablere en
hub vil ligge i de aktiviteter,
hub’en gennemfører.

Igangsættelse af indsatser
rettet mod de syddanske
specialiseringer og behov
koordineret med den landsdækkende klynge.

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:
1.333.333,33 kr.

Procent:

0,00 kr.
1.000.000,00 kr.

0%
75 %

333.333,33 kr.

25 %

Finansiering via deltagerunderhold

0,00 kr.

0%

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
1.333.333,33 kr.

Finansiering via deltagerunderhold

Procent:

0,00 kr.
1.000.000,00 kr.

0%
75 %

333.333,33kr.

25 %

0,00 kr.

0%

Nærmere beskrivelse:

REM
Egenfinansiering fra virksomheder, videninstitutioner, Væksthus Syddanmark og partnerkredsen i
øvrigt.

Nærmere beskrivelse:

REM
Egenfinansiering fra virksomheder, videninstitutioner, Væksthus Syddanmark og partnerkredsen i
øvrigt.

Kommentarer til budget og finansiering:
Vilkårene for budgettet fremgår af annonceringsmaterialet.
Statsstøttevurdering:
Som beskrevet i annonceringen skal aktiviteterne gennemføres i henhold til lov om
erhvervsfremme. Dette betyder, at aktiviteterne ikke må være konkurrenceforvridende
i forhold til det private erhvervsliv.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej.

3. Uddybende vurdering:
Da der ikke foreligger en særskilt ansøgning om varetagelse af opgaven kan der ikke
fremsættes en uddybende vurdering. Der kan dog henvises til de uddybende vurderinger
i ’Fremtidens Fødevarer’ og ’Forretningsmodeller for SMV’er’, der beskriver den samlede
forventede opgaveløsning i fødevaresatsningen.

