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

18/27062 og 18/34712
Fødevareindsats - etablering af en syddansk hub
Food Innovation House APS
Lysholdt Alle 10
7100 Vejle
Gyda Bay
61188185
gb@foodinnovationhouse.dk
Vejle kommune
36686502

Ansøgers beskrivelse af projektet:

Hub-funktionen er helt central for Food Hub South, idet det netop
er opkoblingen til og samspillet med den nationale innovationsog klyngestruktur, Danish Food Cluster, der er baggrunden for
etableringen af en regional hub.
Projektpartnerne er ansvarlig for hub-funktionen. Hubben varetager følgende opgaver:
· Samarbejde, formidling og koordination med den nationale klynge, Danish Food Cluster, se vedhæftede bilag: Danish Food Cluster
· Videns udveksling mellem styregruppe og action boards
(virksomheds repræsentant som træffer afgørelse baseret
på ansøgninger om hvilke virksomheder som tildeles midler)
· Formidling af Food Hub Souths muligheder og aktiviteter
· Samarbejde, dialog og koordination med business regions
og erhvervsråd
· Kommunikation og synliggørelse af aktiviteter og resultater også via den nationale klynge, Danish Food Cluster
· Pulje til at styrke fødevarenetværk i Region Syddanmark
Nærhedsfokusering samt skabelse af innovation og vækst i øjenhøjde for virksomhederne
Food Hub South/Den syddanske hub fungerer som brobygger og
formidler mv. af tilbud fra den nationale fødevareklynge og herunder kommende aktiviteter i et nyt innovationsnetværk inden
for fødevareområdet fra den national fødevareklynge til syddanske virksomheder. Projektpartnerne har deltaget i møder vedr.
det nye innovationsnetværk for fødevare. Projektpartnerne har i
alt modtaget 64 interesseerklæringer fra virksomheder og partnere som er interesseret i at støtte op om Food Hub South og
dets aktiviteter om at skabe innovation og vækst i syddanske
fødevarevirksomheder. 34 virksomheder som er interesseret i

Innovationssamarbejder og 11 virksomheder som er interesseret
i vækst puljen. De sidste er fra vidensinstitutioner, netværk, kapitalkilder og store virksomheder som er interesseret i at deltage
i Food Hub Souths aktiviteter.

Partnere og deres
roller i projektet:

Øvrige netværksdeltagere:

Food Hub South forankres i og ledes af Food Innovation House
som en bæredygtig struktur samt med en lille effektiv partnerkreds; bestående af UdviklingVejen, Culinary institute by Vejle
Erhverv og Trekantområdet Danmark. Forankringen Food Innovation House er en bæredygtig struktur som sikre, at projektets
resultater videreføres udover projektperioden, da Food Innovation House har etableret en værdikæde for kapital og kompetencer
til innovation og vækst som vil understøtte virksomhederne. Det
er vigtigt, at Region Syddanmark med strukturfondene er med til
at katalysere dette arbejde, da at der skal være et samspil imellem vidensmiljøerne og såvel de volumendrevne, SMVerne, samt
de mindre innovative fødevarevirksomheder.
Ansøger:
1. Food Innovation House APS, Vejle kommune, CVR:
36686502
Økonomiske partnere:
Food Innovation House er som hovedansøger sat i spidsen for et
konsortium, der blandt andet også omfatter Culinary Institute by
Vejle Erhverv, Udvikling Vejen og Trekantområdet Danmark. Ingen af disse er dog i ansøgningen anført som formelle partnere.
Ansøgningen indeholder ikke netværksdeltagere

Projektstart/projektslut:

01-01-2019

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

31-12-2021

Vækstforums særlige fødevaresatsning
Der er tale om et projekt, der udelukkende finansieres af regionale udviklingsmidler.

Hovedaktiviteter:

Output:

Projektet har som udgangspunkt 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
Igangsættelse af
indsatser rettet mod
de syddanske specialiseringer og behov koordineret med
den landsdækkende

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.

klynge.

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

Ansøgt:
1.500.000,00 kr.

Procent:

0,00 kr.
1.000.000,00 kr.

66,67 %

500.000,00 kr.

33,33 %

Nærmere beskrivelse:

Lønudgifter hos private
deltagere og kommunale
partnere.

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

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Der er i annonceringen afsat 1 mio. kr. til medfinansiering af indsatsen. Medfinansieringen kan maksimalt udgøre 75 % af de samlede støtteberettigede udgifter. Ansøgningen overholder denne betingelse.
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:
Ansøgers kritiske antagelser:
Ansøgers kritiske antagelse er, at samarbejdet mellem aktørerne bag har den fornødne
faglige tyngde til at kunne løfte opgaven.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Ansøgningens relation til den brede indsats krav:
Ansøgningen er en reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør, der er i
stand til at varetage denne opgave sammen med aktiviteterne ”Vækstplaner for

SMV´er” og ”Innovationssamarbejder mellem Virksomheder og Vidensinstitutioner”.
Den samlede indsats skal ses i sammenhæng med det vestdanske samarbejdes forsøg
på at opbygge en national fødevareklynge.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Der er tale om opbygning af en hubfunktion, så der er ikke som sådan en effektkæde i
projektet.
Projektets målgruppe:
Projektet retter sig i udgangspunktet mod den samlede fødevarebranche i Region Syddanmark.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Ansøger har fremlagt en række interesseerklæringer fra virksomheder, så en grundlæggende virksomhedsinteresse er dokumenteret. Virksomhederne er dog fortrinsvist
samlet omkring Trekantområdet, og der mangler derfor en dokumentation af virksomhedsopbakning i resten af regionen.
Offentlig-private partnerskaber:
Projektet gennemføres i et offentligt-privat samarbejde.
Samordning og koordinering:
Ansøgningen er en del af en samlet ansøgning som reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør på fødevareområdet. Ansøgningen er derfor koordineret med de
resterende indsatser på området og helt overordnet med Vækstforums målsætninger.
Ansøgningen har kun til dels løst opgaven med at sikre en sammenhæng til indsatsen i
det nationale innovationsnetværk. Det skal dog tilføjes, at innovationsnetværket selv
var på ansøgningsstadiet ved ansøgningstidspunktet.
Fokusering:
Der er tale om en ansøgning som reaktion på Vækstforums annoncering efter en operatør på fødevareområdet. Ansøgningen derfor den rette fokusering i forhold til Vækstforums prioriteringer.
Globalisering:
Der er tale om opbygningen af en hubfunktion. Globaliseringsperspektivet ligger derfor
ikke specifikt her, men i de aktiviteter hub´en forventes at gennemføre.
Vækst i yderområder:
Hub´en forventes at varetage indsatser over for hele fødevarebranchen i Region Syddanmark. Der er således ikke et særligt yderområdehensyn i indsatsen.
Bæredygtighed:
Bæredygtighed er ikke et kriterium i Vækstforums annoncering.
Samfinansiering:
Projektet finansieres af regionale erhvervsudviklingsmidler.

