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Indstillingsskema til vækstforum
Ansøgt beløb
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Indstillet beløb

kr.
kr.
8.700.000 kr.

J.nr.:

10/7131

Projektnavn:

Bæredygtigt reparationsværft

Ansøger:

Fayard A/S (Fredericia Skibsværft)

Adresse:

Lindøalléen 150, 5330 Munkebo

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Thomas Andersen
ta@fayard.dk
Kerteminde

Juridisk status og CVR nr.:

A/S

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Gardit A/S, Erik Glippings Vej 8, 8800 Viborg.

kr.
kr.
0 kr.

Øvrige netværksdeltagere:

Fayard vil i samarbejde med Gardit A/S udvikle og implementere
teknologien hydroblasting.
Ingen

Projektstart / Projektslutning:

15/6 2010

Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Vækstforums særlige indsats i områder ramt at massefyring

Strukturfonds indsatsområde:

Etablering af nye virksomheder

Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

Ikke relevant

30/6 2012

Ikke relevant

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Ansøgningen er indsendt til den statslige fornyelsesfond, med en tilhørende ansøgning om regional
medfinansiering. Fornyelsesfonden har imidlertid meddelt afslag med den primære begrundelse at ”projektet
vurderes at være omstilling af en enkelt virksomhed snarere end omstilling af et hårdt ramt område”.
Fornyelsesfonden tager som udgangspunkt at der er tale om anlægsinvesteringer i en privat virksomhed.
Dette fremgår klart af projektets budget, der altovervejende er investeringer i faste anlæg og maskinel ejet af
Fayard og i en vis udstrækning virksomheden Gardit. Det bemærkes i afslaget fra Fornyelsesfonden, at
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ansøger som en mellemstor virksomhed maksimalt i henhold til artikel 15 stk. 2 b) i den generelle
gruppefritagelsesforordning (EF nr. 800/2008; EU’s statsstøtteregler) kan modtage et samlet offentligt
tilskud på 10 % af de samlede projektomkostninger.
Vækstforumsekretariatet har i forbindelse med sagsbehandlingen ved brev af 17. august 2010 modtaget
henvendelse fra advokat Poul Hvilsted, Horten, som på vegne af ansøger har fremsendt en række
bemærkninger til sagen. Denne henvendelse er indgået i behandlingen af sagen.
Den nævnte ”gruppefritagelse” fra den almindelige regel om, at man ikke kan give offentlige tilskud til
private virksomheder, omhandler investeringsstøtte til små- og mellemstore virksomheder.
EU’s statsstøtteregler udelukker altså ikke, at sådanne aktiviteter kan modtage offentlig støtte. Om Fayard
faktisk ville kunne modtage støtte med henvisning til den generelle gruppefritagelsesforordning er imidlertid
ikke givet, da ordningen i udgangspunktet ikke gælder for ”skibsbygningsindustri”. Dette særlige forhold er
imidlertid ikke afgørende i den aktuelle sag.
Her er forholdet, at der som sagen står udelukkende anvendes regionale udviklingsmidler (REM-midler).
Hjemmelen for at anvende REM-midler er Erhvervsfremmeloven. Efter Erhvervsfremmeloven må der ikke
foretages konkurrenceforvridning og ydes subsidier til enkeltvirksomheder. Når REM-midler i visse
projekter anvendes til støtte, der indeholder et element af statsstøtte, er det altid i medfør af anden hjemmel
end Erhvervsfremmeloven. Det kunne være lovgrundlaget for Fornyelsesfonden eller lov om tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og den Europæiske Socialfond.
Imidlertid har Fornyelsesfonden altså meddelt afslag, og under Regionalfonden kan der alene ydes støtte til
anlægsinvesteringer i små- og mellemstore virksomheder i ”særlige statsstøtteområder”, hvilket i Region
Syddanmark vil sige Langeland, Ærø og småøer – men ikke Kerteminde Kommune. Definitionen af ”særlige
statsstøtteområder” er fastlåst til udgangen af 2013.
På denne baggrund er der kun erhvervsfremmeloven tilbage som mulig hjemmel, og her gives som allerede
nævnt ikke mulighed for at støtte anlægsinvesteringer i private virksomheder.
Det indstilles:
At ansøgningen indstilles til afslag med følgende begrundelse:
•

Projektets indhold er anlægsinvesteringer i en privat virksomhed. Vækstforum har ikke
lovhjemmel til at indstille projektet til støtte alene med Regionale
Erhvervsudviklingsmidler. Støtte kan ikke indstilles som medfinansiering til et tilskud
fra Fornyelsesfonden, da denne har meddelt afslag til ansøgningen, og under EU’s
Regionalfond kan Vækstforum alene indstille støtte til anlægsinvesteringer i private
virksomheder i særlige statsstøtteområder, hvilket i Region Syddanmark vil sige
Langeland og Ærø, men ikke Kerteminde Kommune. På dette grundlag ses der ingen
mulig lovhjemmel for at indstille til støtte, og derfor indstilles ansøgningen til afslag.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Fayard er i gang med at etablere et reparationsskibsværft på det tidligere Odense Staalskibsværfts (Lindø)
område. Skibsværftet vil beskæftige sig med bl.a. reparation og ombygning af skibe. Projektet har 4
elementer, som er indbyrdes forbundne: Dokporte, rensningsanlæg, hydroblastinganlæg og etablering af et
Videncenter for Bæredygtig Overfladebehandling.
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Hydroblasting og de nye dokanlæg med tilhørende rensningsanlæg skal sikre rationalitet og fortsat udvikling
i produktions- og reparationsprocessen. Bl.a. kan der med hydroblasting udføres flere reparationsaktiviteter
på samme tid i forhold til traditionel sandblæsning, hvor andet reparationsarbejde ligger stille mens
sandblæsning foregår. Ligeledes sikrer de nye dokporte, at ind- og uddokning af skibe kan foregå på under
en fjerdedel af tiden ved tidligere dokanlæg.
For at begrænse påvirkningen af Odense Fjord til absolut minimum etablerer Fayard et renseanlæg med
tilslutning til dokanlæg. Dette vil rense procesvandet, så det kan udledes direkte til offentligt renseanlæg via
kloaksystemet.
Gardit A/S vil investere i et hydroblasting produktionsanlæg til overfladebehandling (afrensning og fjernelse
af maling/coating) af skibe og stålkonstruktioner. Parterne vil med projektet anskaffe, implementere og
udvikle en ny teknologi, der erstatter den traditionelt anvendte metode med fristråle sandblæsning.
Etablering af et Videnscenter for bæredygtig overfladebehandling skal sikre verifikation af procesforløb og
resultater, både i forhold til allerede kendte løsninger såvel som innovative udviklinger heraf.

Projektets formål:
At etablere et bæredygtigt reparationsværft, der vil sætte nye standarder for den type virksomhed i Danmark
og EU.

Projektets målgruppe:
To private virksomheder, der begge kan rubriceres som små- eller mellemstore.

Projektets forventede effekter:
Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
Projektet er ikke effektvurderet, da det ligger udenfor Vækstforums støttemuligheder.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
I projektperioden (2 år) forventes at blive skabt 600 fuldtidsstillinger, dels direkte dels afledte stillinger hos
underleverandører. Det forventes at der i de efterfølgende 5 år skabes yderligere 100 fuldtidsstillinger.
Omsætningen i området forventes forøget med ca. 3.453 mio. kr. indenfor en periode på 5 år.

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

57.188.146 kr.

100 %

0 kr.

0%

8.700.00 kr.

15,2 % REM-midler

19.938.146 kr.

34,8 %

kr.

%

28.550.000 kr.

50 % Ansøgt fornyelsesfond (Modtaget
afslag fra fornyelsesfond)
%

Indtægter fra projektet:

kr.

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%
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Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

Indstillet finansiering:

kr.

Indstillet:

%

Procent:

Nærmere beskrivelse:

0 kr.

%

0 kr.

%

kr.

%

Egenfinansiering:

0 kr.

%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

0 kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:

Kommentarer til budgettet:
Budgettet er ikke underkastet en nærmere gennemgang, da projektet anses for at ligge udenfor Vækstforums
støttemuligheder.
Statsstøttevurdering:
Projektets indhold er anlægsinvesteringer i en privat virksomhed, hvilket i sagens natur er statsstøtte.
Vækstforum har ikke lovhjemmel til at støtte et sådant formål med regionale erhvervsudviklingsmidler.

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder

0%
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