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Ansøgers beskrivelse af projektet:

Offentlig-Privat Innovation (OPI) udbredes i stigende grad i Danmark, men nye forskningsresultater peger på, at OPI partnerne er
udfordret på samarbejdet og den innovationsproces, de gennemfører
(Rådet for Offentlig Privat Samarbejde, 2015). De heterogene partneres værdier, arbejdsmåder og ønsker for samarbejdet vanskeliggør en fælles forståelse og vanskeliggør udviklingen af løsninger, der
tilfredsstiller de brugerbehov, der findes i den offentlige sektor. Innovationssamarbejder mellem offentlige og private gennemføres ofte
med henblik på at nytænke og udvikle offentlige velfærdsløsninger.
Værdien i at sammenbringe offentlige og private aktører er netop at
gøre brug af den diversitet af viden og kompetencer, som de forskellige partnere besidder. OPI LDL projektet vil professionalisere OPI
projekter gennem et Living Design Lab (LDL), hvor projektledelse vil
blive understøttet af design thinking (facilitering og metoder) dels
for at hjælpe med at italesætte partnernes tavse viden og skabe
fælles forståelse, dels for at generere brugerindsigter via flere testmiljøer, der omsættes til værdifulde løsninger til gavn for både private og offentlige partnere. Living Design Lab vil fungere som testsite for 8 OPI projekter, hvor 72 ledere og medarbejdere fra 24 SMVvirksomheder vil blive videnunderstøttet og vil modtage sparring der
er tilpasset hvert projekt. Konkret vil OPI LDLprojektet resultere i 8
raffinerede innovative velfærdsprototyper, der efterfølgende vil kunne bringes ind i OPI puljen med fokus på kommercialisering. Derved
opnås en fuld OPI værdikæde, hvor processen understøttes fra mock
up idé til kommercialiseret produkt. OPI LDL projektets resultater vil
kunne danne værdifuldt grundlag for OPI projekter nationalt, regionalt og kommunalt med dets særlige fokus på samskabelse og facilitering af tavs viden og forventningsafstemning partnerne imellem.

Partnere og deres
roller i projektet:

Ansøger:
1. Syddansk Universitet, Kolding, CVR: 29383959
Varetager projektledelsen, mens 2 forskergrupper er involveret i
at udarbejde desk study og markedsanalyse, som led i behovsafdækningsprocessen mv. i forhold til hvert enkelt innovationssamarbejde.
Økonomiske partnere:
2. Fonden Business Kolding, CVR: 18746131
Rekrutterer virksomheder i samarbejde med de øvrige erhvervs-

Øvrige netværksdeltagere:

kontorer. Vurderer det forretningsmæssige potentiale i mock ups.
3. Kolding Kommune, CVR: 29189897
Kolding Kommune varetager rollen som LDL-procesleder for forløbene. Herudover indgår repræsentanter fra driftsenheder i behovsafdækningsprocessen ligesom de inddrages i vurdering af
virksomhedernes mock up.
4. Yderligere 6 unavngivne SMV’er vil på baggrund af en omfattende screenings og kvalificeringsfase indgå i projektets innovationssamarbejder.
Design2Innovate og Welfare Tech. CLEAN har været tilknyttet
gennem en tidsafgrænset kontrakt og har bidraget til kvalificering af innovationspartnerskabet Affald i det offentlige rum.

Projektstart/projektslut:

01-09-2016

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

Energi effektive løsninger samt Sundheds- og velfærdsinnovation
Regionalfondens prioritet 1.A. Styrket innovation i
SMV’er.

Hovedaktiviteter:

Output: forlængelse

Etablering og kvalificering af
innovationssamarbejder.

2 innovationssamarbejder,
der hver især består af
mindst én vidensinstitution
og mindst 3 syddanske små
og mellemstore virksomheder.

Udvikling og test af prototyper

31-12-2020

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
I projektperioden:
På langt sigt søger projektet
at øge væksten i virksomhedernes omsætning, men i
projektperioden skabes der
ingen erhvervseffekt.

2 raffinerede prototyper.
Efter projektperioden:
6 virksomheder modtager
støtte
6 virksomheder samarbejder med forskningsinstitutioner.

Antal nye innovative virksomheder
0-2 år efter: 2
2-5 år efter: 0

6 virksomheder modtager
støtte med henblik på at
introducere produkter, der
er nye på markedet.

5+ efter: 0
I alt: 2

6 virksomheder modtager
støtte med henblik på at
introducere produkter, der
er nye for virksomheden.

Anslået skabt årlig omsætning i mio. kr.

6 virksomheder udvikler nye
produkter eller løsninger.

2-5 år efter: 3,8 mio. kr.

0-2 år efter: 2,25 mio. kr.

5+ efter: 6,8 mio. kr.
Private investeringer som
matcher offentlig støtte til
innovations- og F&U-

I alt: 12,85 mio. kr.

projekter: 339.486 kr.

Anslået skabte jobs.
0-2 år efter: 1
2-5 år efter: 3
5+ efter: 6
I alt: 10

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

Ansøgt:
5.186.960 kr.

Procent:
100 %

2.593.480 kr.
1.296.740 kr.

50 %
25 %

Regionalfond prioritet 1 A

1.296.740 kr.

25 %

Kommunal egenfinansiering (timer): 566.607 kr.
Privat egenfinansiering
(virksomheder timer):
339.486 kr.
Offentlig (timer): 390.648
kr.

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Nærmere beskrivelse:

0 kr.
0 kr.
0 kr.
0 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Ingen bemærkninger
Statsstøttevurdering:
De deltagende virksomheder modtager statsstøtte til udviklings – og testfaser. I tilfælde af tilsagn skal statsstøtten lovliggøres efter samme vilkår som den oprindelige bevilling, hvorefter statsstøtten afløftes ved anvendelse af de minimis–reglerne.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
· At identificere rette match mellem virksomheders idéer og markedets behov
· At etablere OPI-samarbejder + netværkskonsortier. Der skal skabes interesse hos
målgruppen af virksomheder.
· At værdien af projektet formidles ved at synliggøre dels adgang til designere samt

·
·

adgang til offentlige aktører og deres driftsmiljøer.
At det er udfordrende at skulle arbejde i flere testmiljøer og arbejde sammen tre
virksomheder ad gangen.
At virksomhederne forbliver en del af udviklingen i de konkrete projekter i hele
projektets løbetid.

Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie:
Der er tale om en forlængelse og tillægsbevilling til OPI LDL, der er en videreudvikling
af et delprojekt, som ikke fik tilsagn i ansøgningen Growth by Design i 2015, fordi der
var for stort overlap til andre projekter støttet af Vækstforum.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger:
Projektet skulle oprindelig etablere 4 innovationssamarbejder inden for Sundheds- og
velfærdsinnovation, men har siden henvendt sig til Vækstforum med ønske om at
etablere ét af de fire inden for Energieffektive teknologier. Partnerskabet søger nu midler til at etablere yderligere to innovationspartnerskaber inden for sundheds- og velfærdsinnovation.
I projektet bliver idéer til raffinerede prototyper, og selvom om erhvervskontorerne
løbende sparrer med virksomhederne omkring forretningspotentialet er mock-ups’ene
så tidlige, at partnerskabet har fundet behov for, at SDU supplerer med en række
workshops for virksomhederne alene. Her er der fokus på, hvad testene har af implikationer for en potentiel forretning.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Jævnfør den oprindelige indstilling, så er det projektets mål, at lave prototyper på det
tidlige stadie, så projektet ikke overlapper allerede igangsatte aktiviteter særligt i fht
Syddansk OPI-pulje samt klyngeorganisationerne. Processen er tilrettelagt, så den tager afsæt i en større behovsafdækningsproces på tværs af de tre kommuner, potentielt
tre kunder, mens det endelige virksomhedskonsortium først etableres relativt sent i
processen. Ifølge COWIs midtvejsevaluering oplever virksomhederne generelt SDUs
procesfacilitering som professionel. Effektkæden vurderes logisk, men kendetegnes
også ved at være lang og relativt usikker.
Projektets målgruppe:
Syddanske private virksomheder der kan udvikle løsninger til den offentlige sektor inden for Sundheds- og velfærdsinnovation.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Ifølge ansøger er der behov for yderligere innovationssamarbejder, hvor udtænkte,
men endnu ikke gennemtestede, velfærdsløsninger kan omsættes til vækst, hvilket
påvises dels via 20 henvendelser til projektet, dels ved at mere end 50 virksomheder
har deltaget i workshop i regi af projektet.
Offentlig-private partnerskaber:
Projektet har netop fokus på at etablere disse. I det eksisterende projekt deltager tre
kommuner, men pga. ressourcetrækket ønsker Haderslev og Billund ikke at indgå i en
evt. forlængelse af projektet. I stedet ønsker SDU og Kolding Kommune på fleksible
vilkår at knytte mindre kommuner til de to partnerskaber, og vil indlede en dialog med
kommuner i regionen.

Samordning og koordinering:
Projektet har, som betinget ved indstillingen af projektet, indgået samarbejdsaftale
med Design2innovate samt Welfare Tech, mens CLEAN på en tidsafgrænset kontrakt
har bidraget til kvalificering af innovationspartnerskabet Affald i det offentlige rum.
Fokusering:
Jævnfør projektets forhistorie så er det en forudsætning for projektet ikke at igangsætte overlappende aktiviteter til allerede igangsatte initiativer, hvilket projektet heller
ikke gør.
Globalisering:
Projektet har ikke et særligt internationalt fokus.
Vækst i yderområder:
Er der ikke særlig fokus på i projektet.
Bæredygtighed:
Projektet har ikke et særligt fokus på bæredygtighed, dog kan der blive udvalgt samarbejder på socialområdet, der kan få betydning for den sociale bæredygtighed.
Samfinansiering:
Projektet består af medfinansiering fra virksomheder i form af arbejdstimer, der anvendes til projektaktiviteter.
Additionalitet:
Det vurderes, at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter er supplerende i
forhold til de aktiviteter, som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

