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Porc-Ex A/S CVR: 20470399 – Kolding ( X)
Egebjerg International A/S CVR: 89995515 – Nykøbing Sj.
EnergiMidt CVR: 28331959 – Silkeborg
Fog Agroteknik CVR: 26442656 – Åbyhøj
Industri-Montage Vest A/S CVR: 27306403 – Vojens (X)
Jyden Bur A/S CVR: 28697570 – Vemb
Kongskilde Industries A/S CVR: 70282917 – Sorø
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For partnere markeret med * gælder, at sekretariatet per 21.02.11 ikke
har modtaget gældende bindende underskrevne partnerskabserklæringer. Dette forhold er ansøger gjort bekendt med og er blevet bedt om
at eftersende dem til sekretariatets godkendelse.
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eller særlig indsatsområde
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Spirende klynger

31. august 2013
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Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

Regionalfonden: Prioritet 1.1: Innovation, videndeling og videnopbygning
Innovation og videnspredning
Intet særligt indsatsområde

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Denne ansøgning er en videreudvikling af et klyngeprojekt, som SustainAgri har opstartet og fik bevilliget
tilskud til af Vækstforum i marts 2008. Der findes således allerede en eksisterende organisering af klyngen,
men det vurderes samtidigt, at der er potentiale til at udbygge samarbejdet blandt klyngens aktører. SustainAgri er dokumenteret som spirende klynge i analysen ”Spirende klynger i Syddanmark” januar 2009 udarbejdet af Syddansk Universitet m.fl. SustainAgri indgår her som spirende klynge på fødevareområdet.
Vækstforum har med bevillingen til Væksthus Syddanmark til projektet ”Satsning på fødevareklynge i den
syddanske region” sep. 2010 igangsat en særlig indsats vedr. udviklingen af fødevareområdet indenfor Foodservice og cateringområdet. Det vurderes, at der med projektet SustainAgri ikke er nogle særlige relationer
eller overlap mellem de to projekter. SustainAgri skal derfor behandles som et selvstændigt initiativ rettet
mod en niche indenfor fødevareområdet, der således understøtter andre dele af fødevareværdikæden i Syddanmark end projektet ”Satsning på fødevareklynge i den syddanske region”.
SustainAgri’s fokus er på systemeksport (turn-key) af løsninger indenfor teknologi til landbruget herunder
agroteknik og fødevareforarbejdning på eksportmarkeder som Ukraine, Rusland og Serbien. Eksempelvis
komplette farmanlæg, bygninger, inventar, teknologi, dyr og projektledelse. Som redskab hertil anvendes
blandt andet et finansieringskoncept udviklet i samarbejde med Eksport Kredit Fonden (EKF) og Investeringsfonden for østlandene (IØ).
SustainAgri afslutter 30/6-2011 det forrige regionalfondsprojekt, der siden 2008 har fokuseret på at identificere internationale markedsmuligheder, udvikling af finansieringskonceptet og gennemførelse af faktiske
salg af systemløsninger særligt i Østeuropa. Resultaterne heraf er gode. Ansøger oplyser, at der indtil nu er
indgået aftaler i Ukraine for 30 mio. kr. og aftaler i Rusland og Serbien for 150 mio. kr. Der er desuden ca.
50 projekter i pipelinen, der har kommercialiseringspotentiale i 2011-12. I løbet af en kortere årrække (2-3
år) er det SustainAgri’s mål, at klyngen kan blive selvfinansierende gennem provenu hentet fra disse projekter.
Relation til målsætning, udfordringer og tværgående kriterier
Baseret på ovenstående er det derfor sekretariatets vurdering, at SustainAgri har et eksportorienteret, kommercielt grundlag, er dokumenteret som spirende klynge og derfor lever op til forretningsområdets målsætning: ”Udvikling af arbejdspladser i spirende klynger med dokumenteret potentiale”. I tilknytning hertil
vurderes det, at projektet adresserer udfordringen i forhold til lav produktivitet i regionen, idet projektet søger at optimere interne processer hos klyngens virksomheder og derved forbedre produktiviteten.
Projektet vurderes at leve op til de tværgående kriterier herunder i særlig grad kriterierne globalisering og
bæredygtighed. Det begrundes med, at projektet er stærkt eksportfokuseret og i forhold til bæredygtighed vil
kunderne typisk opleve, at de gennemførte investeringer i eksempelvis staldsystemer medfører markante
besparelser af el, gas og olie.
I forhold til nyhedsværdi vurderer sekretariatet, at projektet er nyt i den forstand, at det er en videreudvikling
af det eksisterende projekt med et ændret fokus til at omfatte interne processer og på en udvidet værdikæde.
Indhold
Den gennemgående idé i projektet er, at udvikle og forankre fælles og mere effektive arbejdsprocesser
mellem virksomhederne samt at sikre en hurtig læringsproces fra de i fællesskab gennemførte leveranceprojekter. Samtidig er det ideen at udbrede klyngeinitiativet fra den oprindelige kernegruppe
til at omfatte en større kreds af leverandørvirksomheder til både landbrug og fødevareproduktion for at kun-
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ne tilbyde komplette løsninger til fødevareproduktion. Eksempelvis at kunne tilknytte slagterier og mejerier
som en del af det samlede systemsalg.
Effekt
Overordnet set angiver ansøger, at projektets direkte effekt dels vil være en vækst i omsætningen og skabelse
af ca. 50 nye arbejdspladser i de berørte virksomheder og yderligere 50-75 arbejdspladser i relaterede virksomheder i den øvrige del af værdikæden.
Sekretariatet vurderer, at SustainAgri har haft en stærk eksportfokusering i de hidtidige aktiviteter og demonstreret, at SustainAgri’s koncept for systemeksport har været afgørende for salg på eksportmarkeder
blandt klyngens medlemmer. Baseret på ovennævnte tal for faktiske salg på eksportmarkeder for sammenlagt 180 mio. kr. sammenholdt med pipelinen på 50 potentielle projekter vurderes det, at ansøgers angivne
effekter er sandsynliggjorte og tydelige i forhold til forretningsområdet.
Det er også vurderet, at effekten forekommer tidligt i projektforløbet på grund af SustainAgri’s erfaringer og
den kommercielle projektpipline, der vil gøre det attraktivt for virksomhederne hurtigt at implementere de
nye processer for at kunne byde ind på opgaverne.
Særlige forhold
Projektet har i skrivende stund (21/1) 16 private virksomheder som partnere i projektet, hvoraf de 8 virksomheder er lokaliseret i Region Syddanmark. Ansøger er blevet opfordret til at inddrage flere syddanske
virksomheder som partnere. For at sikre at hovedparten af projektets effekt finder sted hos virksomheder i
Region Syddanmark, foreslås det derfor, at der indsættes en bevillingsforudsætning i Vækstforums indstilling, der tilsikrer dette.
Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Regionalfond på 4.743.890 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 759.022,40 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 8 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at mindst halvdelen af virksomhederne, der indgår som partnere i projektet, er lokaliseret i Region Syddanmark under hele projektperioden, samt at projektet udarbejder en plan for, hvordan andelen af syddanske partnervirksomheder øges udover dette niveau til vækstforumsekretariatets godkendelse,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.

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

Kategori: A

Ansøgers korte resumé af projektet:
Formål
Projektets formål er, at give virksomhederne indenfor agroteknik og fødevareforarbejdning de nødvendige
løsninger og kompetencer til at videreudvikle SustainAgri initiativet. Fra at være en etableret og fungerende
klynge skal SustainAgri udvikles til at være anerkendt som en moden, velfungerende og værdiskabende
klynge og en naturlig samarbejdspartner for disse virksomheder. Det forudsætter, at der udvikles og forankres fælles og mere effektive arbejdsprocesser mellem virksomhederne, en tættere organisering og mere forpligtende forankring i de medvirkende virksomheder og en hurtig læringsproces fra de i fællesskab gennemSide 3 af 8

førte leveranceprojekter.
Hovedaktiviteter
Se oversigtsfiguren i bilag. Projektet består af i alt 6 hovedaktiviteter som er indbyrdes og logisk
forbundne mellem aktiviteter på klyngeniveau og på virksomhedsniveau:
Hovedaktivitet 1: Fælles og dynamiske markedsprocesser
Hovedaktivitet 2: Forankring af nye organisationsmodeller
Hovedaktivitet 3: Videndeling og læring fra praksis
Hovedaktivitet 4: Standardisering og templates
Hovedaktivitet 5: Modning af klyngen
Hovedaktivitet 6: Kompetenceudvikling: Fra komponentleverandør til klyngedeltager
Forventede effekter
Gennemførelsen af projektet skal forbedre SustainAgris samlede kæde af processer fra ”tilbudsprocessen” til
”projektaflevering” så den af både virksomheder og kunder opleves som hurtigere, mere effektiv, mere værdiskabende og med større effekt forretningsmæssigt end de medvirkende parter selv kunne gøre det.
Resultatet efter gennemførelse af selve projektet skal være følgende:
• En fælles fremgangsmåde for SustainAgris salgs-, tilbuds- og leveranceproces er beskrevet
• Processerne er afprøvet i praksis og evalueret af alle medvirkende parter
• De nødvendige tilpasninger i hver enkelt virksomhed er gennemført
• Den fremtidige organisering af det fælles procesarbejdet er implementeret i klyngen og i
virksomhederne
• Der er skabt en stor synlighed omkring SustainAgris aktiviteter og der deltager 15-20 nye
virksomheder
• Klyngearbejdet har både internt og eksternt fokus for alle de medvirkende virksomheder
Projektets direkte effekt vil dels være en vækst i omsætningen og skabelse af ca. 50 nye arbejdspladser i de
berørte virksomheder og yderligere 50-75 arbejdspladser i relaterede virksomheder i den øvrige del af værdikæden. For nogle af de mindre virksomheder vil væksten være meget stor (50-100%) mens den for de
største virksomheder vil udgøre 15-25% af deres samlede omsætning.
Evaluering efteråret 2010
Der er i efteråret 2010 gennemført en grundig evaluering af det hidtidige klyngeinitiativ. Status i dag er, at
klyngen indtil nu har 4 turn-key projekter i Ukraine, hvoraf de 2 er fuldt gennemført og de resterende 2 er i
gang med at blive det. Således er der på nuværende tidspunkt indgået aftaler for projekter i Ukraine for ca.
DKK 30 mio. til de deltagende virksomheder. Udover disse projekter er der en større pipeline på mere end
50 mulige turn-key projekter som, hvis der indgås kontrakt med SustainAgri virksomhederne, skal leveres
og gennemføres i løbet af 2011-2012. Hertil kommer, at samarbejdet i klyngen har ført til, at virksomhederne sammen har gennemført 3-4 leveranceprojekter i Rusland og i Serbien til en værdi af ca. DKK 150 mio.
Der er således allerede skabt dansk eksport og nye arbejdspladser via klyngesamarbejdet men der er potentiale til meget mere.
Virksomhedernes leverance-projekter har dog endnu ikke formået at skabe et væsentligt finansieringsmæssigt bidrag til drift og udvikling i/af klyngeorganisationen. Klyngeorganisationens
udviklingsomkostninger har været høje og projekternes karakter af test-projekter ikke har givet mulighed for
et større afkast til klyngeorganisationen. Det forventes, at virksomhederne skal gennemføres en del flere
leverance-projekter, via klyngens samarbejde, og der skal udvikles yderligere på finansierings- og procesmodellerne, førend klyngeorganisationen som sådan kan få et økonomisk bæredygtigt udbytte af leveranceprojekterne.
I forbindelse med evalueringen har alle deltagende virksomheder ytret et kraftigt ønske om, at klyngen kan
få endnu et par år til at udvikle modeller og værktøjer som virksomhederne kan gøre brug af. Man vil fortsat

Side 4 af 8

meget gerne bakke op med ressourcer, da man klart føler at man allerede i dag i hver enkelt virksomhed har
et udbytte af arbejdet, og man føler sig overbevist om, at klyngen i løbet af et par år vil kunne skabe yderligere vækst i virksomhederne og at klyngesamarbejdet dermed også i løbet af et par år vil kunne være selvfinansierende. Dog føler man, at der de næste par år fortsat vil være tale om en udviklings- og test-fase.
Projektets formål: Projektets formål er, at give virksomhederne indenfor agroteknik og fødevareforarbejdning de nødvendige løsninger og kompetencer til at videreudvikle SustainAgri initiativet. Fra at være en
etableret og fungerende klynge skal SustainAgri udvikles til at være anerkendt som en moden, velfungerende
og værdiskabende klynge og en naturlig samarbejdspartner for disse virksomheder.
Det forudsætter, at der udvikles og forankres fælles og mere effektive arbejdsprocesser mellem virksomhederne, en tættere organisering og mere forpligtende forankring i de medvirkende virksomheder og en hurtig
læringsproces fra de i fællesskab gennemførte leveranceprojekter.
Projektets målgruppe: Små- og mellemstore virksomheder indenfor agroteknik og fødevareforarbejdning.

Projektets forventede effekter:
Overordnet set angiver ansøger, at projektets direkte effekt dels vil være en vækst i omsætningen og skabelse
af ca. 50 nye arbejdspladser i de berørte virksomheder og yderligere 50-75 arbejdspladser i relaterede virksomheder i den øvrige del af værdikæden.
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
1. Effektvalg: Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder
Projektet fokuserer overordnet set på at forbedre flere elementer af salgsprocessen lige fra tilbud, finansiering og projektaflevering. Heri indgår, at:
•
•
•
•
•

En fælles fremgangsmåde for SustainAgris salgs-, tilbuds- og leveranceproces er beskrevet
Processen er afprøvet i praksis og evalueret af alle medvirkende parter
De nødvendige tilpasninger i hver enkelt virksomhed er implementeret
Den fremtidige organisering af det fælles procesarbejdet er implementeret i klyngen og i virksomhederne
Klyngearbejdet har både internt og eksternt fokus for alle de medvirkende virksomheder

Ansøger vurderer projektets effekt og tid således:
a) i første år af projektperioden
Resultatet efter første år skal være, at ca. 10 virksomheder i klyngen har fået etableret en fælles og dynamisk
markedsinformationsproces og indarbejdet en praksis for videndeling og læring, som også har ført til, at de
nødvendige interne ændringer i virksomhederne bliver gennemført.
b) de nærmeste 1-3 år
Resultatet efter projektets andet år skal være, at klyngen omfatter 15-20 nye virksomheder, som har valgt at
medvirke og på en effektiv måde er blevet integreret og medvirker i klyngens kommercielle aktiviteter på lige
fod med de oprindelige deltagere.
c) på længere sigt
Projektets direkte effekt efter år 2 vil dels være en vækst i omsætningen og skabelse af ca. 50 nye arbejdspladser i de berørte virksomheder og yderligere 50-75 arbejdspladser i relaterede virksomheder i den øvrige
del af værdikæden. For nogle af de mindre virksomheder vil væksten være meget stor (50-100%) mens den
for de største virksomheder vil udgøre 15-25% af deres samlede omsætning.
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Sekretariatet vurderer ud fra SustainAgris historik med at implementere systemeksport herunder eksempelvis
fælles finansieringsløsninger, at ansøger har erfaring i at gennemføre sådanne innovationer, og at effekten er
sandsynliggjort. Niveauet for antallet af virksomheder der er produkt og/eller procesinnovative virker realistisk qua antallet af partnere i projektet. Det er således også vurderet, at effekten forekommer tidligt i projektforløbet, da SustainAgri udover ovennævnte erfaring også har en kommerciel projektpipeline, der vil
gøre det attraktivt for virksomhederne hurtigt at implementere de nye processer for at kunne byde ind på
opgaverne i pipelinen.
2. Effektvalg: Flere virksomheder der er innovative inden for marketing og/eller organisation
Ansøger angiver, at projektet sigter på at opbygge fælles procesmodeller indenfor de salgs- og leverancevendte processer, som kan samle og nyttiggøre virksomhedernes leads, kundekontakter, projekt- og markedsreferencer, kompetencer og præstationer. Da der ikke er nogen af de deltagende projektpartnere, som i
dag arbejder på denne måde vurderes det, at projektet vil få denne effekt overfor 80-90% af de medvirkende
virksomheder.
Ansøger vurderer projektets effekt og tid før effekt således:
a) efter 1 år af projektperioden
Vil 9-10 af de nuværende 12 (per 20/1 er antallet 16, red.) medvirkende virksomheder få opbygget nye processer på dette område.
b) de nærmeste 1-3 år
Efter år 1 forventes 10-15 nye virksomheder at medvirke i projektet. Heraf forventes ca. 75% at implementere de nye processer som led i projektet, dvs. der kommer yderligere 10-12 virksomheder til således, at der
umiddelbart efter projektets afslutning vil være 20-22 virksomheder, som er blevet innovative indenfor deres
marketing- og salgsproces herunder organisering og samarbejde med andre.
c) på længere sigt
På endnu længere sigt vil denne udvikling fortsætte i takt med at nye virksomheder kommer til og deltager i
systemeksport efter modellen.
Sekretariatets vurdering af effekt er samme som ovenstående vedr. indikator 1.
3. Effektvalg: Vækst i nye virksomheders eksport som andel af deres samlede omsætning
Ansøger angiver, at blandt projektets nuværende partnergruppe på 12 partnere, hvoraf 11 af de 12 er smvvirksomheder, har ca. halvdelen begrænsede erfaringer med eksport. Disse virksomheders klare interesse i
at medvirke i klyngeprojektet er, at skabe sig en blivende platform for eksport. Det kan være i form af strategiske samarbejder, udnyttelse af fælles personaleressourcer samt medvirken i de fælles leveranceprojekter.
For nogle virksomheder er det danske marked gået fuldstændig i stå og en positiv udvikling på eksportmarkederne vil derfor være afgørende for deres videre udvikling.
Ansøger oplyser, at der indtil nu er indgået aftaler i Ukraine for 30 mio. kr. og aftaler i Rusland og Serbien
for 150 mio. kr. Der er desuden ca. 50 projekter i pipelinen, der kan kommercialiseres i 2011-12, såfremt
projektet bevilliges.
Ansøger vurderer projektets effekt og tid før effekt således:
a) i projektperioden
Det forventes, at 6 virksomheder (halvdelen af de 12 virksomheder) vil have positioneret sig på de fælles
eksportmarkeder som følge af projektet. Men projektet er naturligvis relevant for mange flere SMV’ere i
regionen.
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b) de nærmeste 1-3 år herefter
Efter projektperioden forventes det, at kredsen af smv’ere som medvirker som netværksrelaterede partnere i
eksportrettede aktiviteter i alt vil være omkring 20 smv’ere. Det vil altså være en vækst fra 6 til 20 svarende
til 14 nye virksomheder. For de mindste af disse virksomheder vil eksportvæksten være meget stor (50100%), medens den for de største af de medvirkende virksomheder vil være 15-20% eksportvækst.
c) på længere sigt
På længere sigt forventes en tilsvarende udvikling i takt med involveringen af nye virksomheder i klyngeinitiativet. Altså at de mindste virksomheder vil opleve den største eksportvækst.
Sekretariatet vurderer, at SustainAgri har en stærk eksportfokusering i de hidtidige aktiviteter og demonstreret, at SustainAgri’s koncept for systemeksport har været afgørende for salg på eksportmarkeder blandt
klyngens medlemmer.
Det vurderes derfor, at det er sandsynliggjort, at de smv’er, der pt. har begrænsede eksporterfaringer vil øge
eksporten som følge af projektets aktiviteter. Det vurderes ligeledes, at denne effekt vil forekomme tidligt i
projektforløbet, da SustainAgri allerede har udviklet redskaber til at understøtte eksport. Nærværende projekt søger at sætte virksomhederne endnu bedre i stand til at udnytte disse redskaber gennem eksempelvis
fokus på interne processer i virksomhederne.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Hvor mange samarbejder internt i virk./inst./org. forventes projektet at generere: 20
Hvor mange samarbejder mellem i virk./inst./org. forventes projektet at generere: 20
Hvor mange virk./inst./org. forventes at udvikle/implementere nye produkter og/ eller processer: 20
Projektet forventer en positiv miljøeffekt:
Mængde af sparet CO2, hvis udledt fra traditionel forbrænding (tons): 13.000
Projektet forventer en positiv beskæftigelseseffekt:
Projektet forventer at der etableres 50 nye arbejdspladser i partnervirksomhederne og et tilsvarende antal
arbejdspladser i relaterede virksomheder.
Ansøger angiver at projektet har en positiv udviklingseffekt på geografiske yderområder/Udsatte byområder.

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

9.487.780,00 kr.

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Procent:

4.743.890,00 kr.
759.022,40 kr.
3.334.867,60 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 % Regionalsfondsmidler
8 % REM

35,10 % Parternes bidrag i timer

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering i form af
kontante private tilskud:
Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

650.000,00 kr.
kr.

6,90 % Kontante tilskud fra virksomhederne. (20-22*30.000 kr.)
%
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Indstillet finansiering:

Indstillet:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

9.487.780,00 kr.

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Procent:

4.743.890,00 kr.
759.022,40 kr.
3.384.367,60 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 % Regionalsfondsmidler
8 % REM

35,10 % Parternes bidrag i timer

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering i form af
kontante private tilskud:
Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

650.000,00 kr.
kr.

6,90 % Kontante tilskud fra virksomhederne. (20-22*30.000 kr.)
%

Kommentarer til budgettet:
Sekretariatet har i finansieringsdelen taget udgangspunkt i det til strukturfondsansøgningen vedlagte budget
bilag og har bedt ansøger om at tilrette budgettet i selve strukturfondsansøgningen.
Mht. kontante tilskud forventer projektet, at der i alt vil deltage mellem 20 og 22 virksomheder i klyngen
som hver vil bidrage med 30.000 kr. hermed opnås kontante tilskud fra partnere på omkring i alt 650.000 kr.,
dette vurderer sekretariatet er realistisk.
Statsstøttevurdering:
På baggrund af de oplysninger sekretariatet er i besiddelse af, kan det konkluderes, at særlige private virksomheder i projektet opnår konkurrencemæssige fordele. Dette indebærer, at der en maksimal grænse for,
hvor meget offentlig støtte projektet kan modtage. Sekretariatet vurderer, at aktiviteterne i projektet har karakter af eksperimentel udvikling, hvilket kan berettige til en offentlig støtte på optil 25 %. Denne sats kan
forhøjes med 15 procent point, idet projektet omfatter et reelt samarbejde mellem mindst to af hinanden uafhængige virksomheder, hvoraf ingen af virksomhederne afholder mere end 70 % af de støtteberettigede udgifter. Den offentlige støttesats kan yderligere forhøjes med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder
og 20 procentpoint for små virksomheder.
Sekretariatet vurderer således, at projektet kan opnå offentligt tilskud på mellem 50 og 60 % afhængig af
partner virksomhedernes størrelse. Sekretariatet har pt. ikke de fornødne oplysninger til at fastlægge denne
grænse præcist, idet sekretariatet ikke pt. har det fulde overblik over de deltagende virksomheder og deres
størrelse. På det foreløbige grundlag vurderer sekretariatet dog, at ovennævnte finansiering er realistisk ift.
statsstøttereglerne.

Udviklingsområde procent:
Det vurderes, at projektet dækker bredt i hele regionen.

14 %
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