Uddybende bilag vedr. projektet:
”Syddansk OPI-pulje 2019-2021”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

18/8849
Syddansk OPI-pulje 2019-2021
Welfare Tech
Forskerparken 10
5230 Odense M
Christian Graversen
21288419
cgra@welfaretech.dk
Odense
32700020

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Formålet med Syddansk OPI-pulje 2019-2021 er at understøtte
syddanske virksomheder indenfor forretningsområdet Sundhedsog Velfærdsinnovation 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.
OPI-puljens midler fordeles til mindre samarbejdsprojekter, hvor
minimum én privat virksomhed og én offentlig partner
samarbejder om test af produkter og servicekoncepter inden for
forretningsområderne Sundheds- og Velfærdsinnovation. På
baggrund af test af produkterne tilpasses produkterne til
kundernes og brugernes behov, således at produkterne kan
kommercialiseres og virksomheden opnår et salg samt dermed
en vækst i omsætningen og i antal ansatte. Projekterne indgår i
vejlednings- / samarbejdsforløb med SDU - Institut for
Entreprenørskab og Relationsledelse (IER). IER bidrager med
viden om forretningsudvikling, kommercialisering, OPIsamarbejder mv.
Ansøger:
1. Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020
Tech repræsenterer 200 betalende medlemmer, hvoraf de 139 er
private virksomheder. Welfare Tech er operatør og administrator
af projektet og skal vejlede om støtte fra puljen, behandle
ansøgninger, indstille til beslutningsudvalg, afholde
opstartsmøder for OPI-projekterne, vejlede projekterne om EUreglerne, afholde exit-møder med virksomhederne, stå for
erfaringsopsamling og formidling af disse erfaringer mv.

Partnere og deres
roller i projektet:

Økonomiske partnere:
2. SDU - Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse
(IER), Kolding, CVR: 29283958
SDU – IER skal afholde workshops for virksomhederne vedr. OPI,
forretningsudvikling, kommercialisering og lignende ud fra
virksomhedernes behov og skal også deltage i hvert enkelt OPI-
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projekt og bidrager med den viden, som de enkelte virksomheder
har behov for inden for forretningsforståelse, kommercialisering,
OPI-samarbejder mv.
3. Den drivende fond Væksthus Syddanmark, Odense, CVR:
30089448
Væksthuset skal vejlede virksomhederne om dokumentation af
udgifter, afrapportering, EU-regler mv. samt udarbejde
regnskaber for den samlede pulje.
Øvrige økonomiske partnere:
I løbet af projektet vil der blive givet tilsagn om midler til ca. 12
virksomheder og et antal offentlige partnere, som ukendte på
ansøgningstidspunktet.
Øvrige
netværksdeltagere:

Der er ikke netværksdeltagere i projektet.

Projektstart/projektslut:

01-01-2019

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

31-12-2021

Sundheds- og velfærdsinnovation
Regionalfonden Prioritet 1 – styrket innovation i
SMV’er

Hovedaktiviteter:

Output:

25 Vejledninger om puljen.
14 Behandlinger af
ansøgninger om OPI-midler.
10 Gennemførelser af OPIsamarbejder.
9 Workshops m. videndeling
mv.
10 Tests af løsninger.
10 Tilpasning af løsninger.
10 Afholdelser af exitmøder.
7 Videnopsamlinger og
-formidling.

12 virksomheder som
modtager støtte.
12 virksomheder der
samarbejder med
forskningsinstitution
Private investeringer i F&Uprojekter – i alt 3,36 mio.
kr.
12 virksomheder modtager
støtte mhp. at introducere
løsninger, som er nye på
markedet.
12 virksomheder modtager
støtte mhp. at introducere
løsninger, som er nye for
virksomheden.
12 virksomheder udvikler
koncepter til løsninger.

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
I alt 10 nye innovative
virksomheder.
I alt 24 mio. kr. i øget
omsætning frem til 5 år
efter projektafslutning.
I alt 3 mio. kr. i øget
eksport frem til 5 år efter
projektafslutning.
I alt 24 skabte årsværk
frem til 5 år efter
projektafslutning.

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

Ansøgt:
18.571.428,51 kr.

1.300.000,00 kr.

Procent:

7,00 %

Nærmere beskrivelse:

Regionalfond
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Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

13.908.428,51 kr.

74,89 %

3.363.000,00 kr.

18,11 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
18.571.428,51 kr.

Procent:

De private virksomheder
medfinansierer med timer
i de konkrete OPIprojekter.
Nærmere beskrivelse:

1.300.000,00 kr.
13.908.428,51 kr.

7,00 %
74,89 %

Regionalfond

3.363.000,00 kr.

18,11 %

De private virksomheder
medfinansierer med
timer i de konkrete OPIprojekter.

Kommentarer til budget og finansiering:
Budgettet bygger på erfaringer mht. at administrere tidligere OPI-puljer
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de deltagende
virksomheder. Dette afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af de minimisreglerne. Dette indebærer, at virksomhederne kan modtage op til 200.000 euro i de
minimis-støtte inden for en treårig regnskabsperiode. Welfare Tech har ansvaret for at
sikre, at de enkelte virksomheder kan modtage yderligere de minimis-støtte, inden der
udstedes tilsagn til delprojekterne.
Det er vurderingen, at der ikke er statsstøtte i forhold Welfare Techs, Væksthusets og
SDUs roller i projektet.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej. Projektet kommer hele regionen til
gode og har ingen særlige indsatser for yderomårderne. Der vil dog sandsynligvis også
blive tildelt støtte til virksomheder i regionens yderområder. Dermed forventes
projektet også at bidrage til vækst i yderområderne.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Antagelserne bygger i høj grad på erfaringer fra tidligere OPI-puljer:
· At der kan findes 10-12 virksomheder, som ønsker at søge støtte fra Syddansk
OPI-pulje 2019-2021.
· At test- og videreudviklingsforløb i samarbejde med offentlige partnere kan
bidrage til, at virksomhederne får tilpasset deres produkt til potentielle kunders
behov og således i højere grad kan opnå salg af produktet efter deltagelse i OPIprojektet.
· At virksomhederne via test og senere salg til det offentlige i Danmark kan bruge
de offentlige danske købere som reference-kunder og dermed lykkes med at
eksportere løsninger og dermed skabe større vækst og flere arbejdspladser end
markedet i Danmark giver mulighed for.
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Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Syddansk OPI-pulje har hidtil haft Region Syddanmark som tilsagnsmodtager. Fra
1.1.2019 er det pga. den politiske aftale om Forenkling af erhvervsfremme ikke
længere muligt for Region Syddanmark at være tilsagnsmodtager for en sådan pulje.
Regionen har derfor blandt andet gennem dialog med Erhvervsstyrelsen afsøgt
mulighederne for, at en anden aktør kan være tilsagnsmodtager for en ny Syddansk
OPI-pulje 2019-2021.
Da der i de hidtidige OPI-puljer både har været størst efterspørgsmål efter og størst
effekt af projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation, har Vækstforum i
oktober 2018 besluttet, at en kommende pulje alene kommer til at kunne søges
indenfor Sundheds- og velfærdsinnovation inklusiv robotteknologi til sundhedsvæsnet.
Da puljen fremover udelukkende skal støtte projekter inden for Sundheds- og
Velfærdinnovation vurderer sekretariatet, at Welfare Tech, som er nationalt
innovationsnetværk og har stor faglig indsigt i området, vil være den meste
kompetente aktør til at have rollen som tilsagnsmodtager for puljen.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger/den brede indsats krav/puljens krav:
Projektet ligger inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation og
adresserer virksomhedernes udfordring med at få produkter / servicekoncepter fra
udviklingsstadiet til markedet. Det sker via offentlig-private innovationsprojekter, hvor
produkter / servicekoncepter testet af potentielle kunder og brugere, hvorefter
produkter / servicekoncepter tilpasset de potentielle kunders (de offentlige partneres)
og brugeres behov. Herved bidrager projektet til at skabe vækst og arbejdspladser i
virksomhederne samt velfungerende sygehuse og plejesektor.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt
overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Det er sekretariatets vurdering, at effektkæden er velbegrundet og at Welfare Tech har
en plan for, hvordan der tages hånd om de kritiske antagelser.
Beskrivelse af forretningsidéen, herunder forretningspotentialet og/eller
eksportpotentialet:
Welfare Tech vil foretage en konkret vurdering af de enkelte virksomheders
forretningsidé i forbindelse med behandlingen og indstillingen af ansøgninger om
konkrete OPI-samarbejder.
Projektets målgruppe:
Projektets målgruppe er SMV’er, som udvikler sundheds- og velfærdsprodukter til den
offentlige sektor.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Puljen har direkte til formål at understøtte små og mellemstore virksomheders
udvikling og vækst, hvorfor der vurderes at være et stærkt engagement fra private
virksomheder.
Det forventes, at 12 virksomheder vil modtage støtte fra puljen.
Offentlig-private partnerskaber:
Puljens formål er at understøtte samarbejdsprojekter mellem private virksomheder og
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offentlige parter omkring test og tilpasning / videreudvikling af produkter og
tjenesteydelser. I projekterne vil der være et stort samspil mellem den offentlige og
den private sektor, og fælles potentialer udnyttes til at skabe løsninger, der i højere
grad lever op til potentielle kunders forventninger. Herved skabes produkter, der har
større sandsynlighed for at blive markedsintroduceret.
Samordning og koordinering:
Projektledelsen vil sørge for at samordne og koordinere projektet med øvrige
aktiviteter og herved undgå, at der sker overlap og parallelsystemer.
Fokusering:
Puljen er en større satsning i Region Syddanmark for at hjælpe virksomhederne med at
få produkter ud på markedet, løse udfordringer hos de offentlige parter og forbedre
vilkårene for borgerne. Puljen rummer til forskel fra tidligere OPI-puljer udelukkende
mulighed for at få støtte til projekter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation og er
et samarbejde mellem Welfare Tech og Syddansk Universitet og repræsenterer en lang
række virksomheder og interessenter i regionen.
Globalisering:
Ansøgere til puljens midler skal i ansøgningsskemaet sandsynliggøre, at projektet har
eksportpotentiale og dette skal underbygges af virksomhedens forretningsplan.
Formålet med puljen er at skabe vækst og arbejdspladser og hvis dette skal sikres hos
virksomhederne langt ud i fremtiden, er det danske marked ikke stort nok. Welfare
Tech vil i behandlingen af ansøgningerne sikre, at de virksomheder, der bliver
godkendt til støtte, har sandsynliggjort, at de kan eksportere produkterne og derved
opnå en konkurrencemæssig fordel sammenlignet med konkurrenterne.
Vækst i yderområder:
Der er ikke et særlig fokus på yderområder, men nogle af de virksomheder, som vil få
støtte af puljen forventes at ligge i et yderområde.
Bæredygtighed:
Projektet har ikke særligt fokus på bæredygtig udvikling.
Samfinansiering:
Der vil i projekterne være medfinansiering fra EU, regionen og de private
virksomheder. Det vurderes således, at der vil være en høj grad af samfinansiering.
Det er tanken, at de offentlige parter købes fri til at teste produkterne, hvorfor der ikke
forventes at være offentlig medfinansiering fra de offentlige testparter.
Additionalitet:
Det vurderes, at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter er supplerende i
forhold til de aktiviteter, som Welfare Tech og SDU normalt gennemfører uden
medfinansieringen fra EU. Projektet vurderes ikke at kunne gennemføres i samme
omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsrammen uden støtten fra EU's
Regionalfond og de regionale erhvervsudviklingsmidler.
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