Bilag 23b

Status på igangværende projekter
Nedenfor følger en oversigt over status på fremdriften for igangværende
vækstforumprojekter, som har modtaget mere end 1 mio. kr. i samlet bevilling.
Projekterne er i oversigten blevet scoret på tre mål:
1) Forbrugsafvigelse, som sammenholder
projekternes planlagte forbrug med de
aktuelle forbrugstal (afvigelser over 75% er
markeret med rødt og afvigelser fra 25%75% er markeret med gult).
2) Planmæssighed, som udtrykker projekternes
egen vurdering af, om projektets aktiviteter
er igangsat efter planen (grøn = ja, gul =
delvist og rød = nej).
3) Effektrealisering, der bygger på projekternes
egen vurdering af, om projektet forventes at
realisere den forventede effekt (grøn = ja, gul
= delvist og rød = nej).
Projekter med røde og gule scorer er blevet kontaktet mhp. en klarlæggelse
af baggrunden for afvigelserne. Begrundelserne er indføjet i oversigten.
Overordnet er fremdriften i projektporteføljen rimelig, og langt de fleste
projekter forventer at kunne indfri de i ansøgningerne anførte effekter.
For de projekter, der er forsinkede i forhold til forbrug og planmæssighed,
skyldes forsinkelserne hovedsageligt bevillingstekniske og organisatoriske
forhold.
Sekretariatet er i dialog med de projekter, hvor der er konstateret større
afvigelser, med henblik på opfølgning.
Opgørelsens økonomiske del bygger på indberetninger vedrørende
regnskaber for 2. kvartal 2010.

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Forbrugsafvigelse

Planmæssighed

Effektrealisering

Energi
Adaptiv forbrugsbalancering af supermarkedskøl og –frost

02-09-2010 31-10-2013 Nystartet

Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg

18-12-2007 31-12-2011

Projektet er i mindre grad forsinket i forhold til tidsplanen for afvikling af projektet. Dette skyldes dels, at Danfoss trak sig som partner i projektet, hvilket medførte omorganisering,
herunder indkøring af en ny teknisk koordinator. Desuden er projektet forlænget med endnu en fyringssæson af faglige grunde. I øvrigt følger projektet de beskrevne aktiviteter.
Ændringerne i afvikling af projektet får ikke konsekvenser for projektets forventninger til at opnå de angivne resultater.

Danish Energy Performance

01-07-2009 31-08-2012

Projektet er forsinket i forhold til den oprindelig tidsplan primært på grund af, at det endelige tilsagn blev modtaget sent. Projektet følger i øvrigt tidsplanen for afvikling af
projektets aktiviteter. Projektet arbejder målrettet på at få alle arbejdspakker gennemført og forventer ikke at den forsinkede start vil have betydning for projektets beskrevne
resultater.

Energi på Havet

01-07-2009 28-02-2013

Grøn erhvervsvækst. Energieffektivisering af bygninger

01-07-2009 30-04-2013

Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn – 2. del

01-06-2011 30-07-2012 Nystartet

Intelligent energihåndtering i væksthuse

01-04-2008 30-06-2011

Introduktion af eldrevne transportsløsninger i Danmark

25-08-2008 29-02-2012

Offshore Innovationsnetværk

01-01-2009 31-12-2012

Omstillingspuljen - Grøn omstilling af Lindø og Nordfyn

01-07-2010 30-06-2013 Ingen udbetaling

Omstillingspuljen - Push/Pull indsats på energirigtig renovering

01-08-2010 31-07-2013 Ingen udbetaling

Omstillingspuljen - Uddannelse inden for grøn offshore

01-01-2010 30-06-2012

Projektet kom forsinket fra start, men er nu godt i gang. Det forventes, at den oprindelige tidsplan kan overholdes og at de anførte effektmålsætninger vil blive indfriet.

SUNRISE

24-09-2009 31-10-2013

Projektet er blevet lidt forsinket i forhold til tidsplanen bl.a. på grund af nedskæringer på SDU, frafald blandt forsøgsværter og indkøbstekniske hensyn. Forsinkelserne ventes dog
ikke at få indvirkning på projektets forventede effekter.

WindPowerTree

24-09-2009 31-12-2011

Velfærdsteknologi
Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier

08-04-2009 01-02-2013

Det konstaterede efterslæb skyldes primært tekniske årsager. Dels er projektets startdato forskudt fra d. 08-04-2009 til 01-02-2010. Denne forskydning er godkendt af EBST, men
af tekniske årsager kan startdatoen ikke fremjusteres i IT-systemet. Dels afventer man pt. EBST's godkendelse af en udbetaling på ca. 1,2 mio. kr.

Dancof

01-04-2010 31-12-2012 Afventer tilsagn

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Demens i hjemmet

08-04-2009 31-12-2012

Forbrugsafvigelse

Planmæssighed

Effektrealisering

Projektet har kun delvist gennemført sine aktiviteter pga. frafald af deltagende virksomheder, der enten ikke kunne honorere administrations- og likviditetskravene, forbundet med
strukturfondsmidlerne, eller som ikke fik tilstrækkeligt økonomisk udbytte af at deltage som partner. Samtidig er målgruppen af tidligt diagnosticerede demente en svær gruppe at
rekruttere fra og man har oplevet at de tidligt dementes tilstand forværres meget hurtigt og derfor ikke har mulighed for at deltage i hele projektperioden. Projektet har altså
skullet bruge mere tid end ventet på at engagere nye virksomheder og demente til projektet.

Den stærke hånd

01-06-2011 31-05-2013 Afventer tilsagn

OPI Lab

01-01-2011 31-05-2011 Ingen udbetaling

Sund Vækst

01-09-2008 31-08-2011

Projektet er blevet forsinket pga. sent bevillingstilsagn. De fleste aktiviteter er forløbet som venter, men flere af delprojekterne har oplevet forskellige problemer undervejs,
herunder lang ventetid på udbetalingen af bevillingen. Et enkelt delprojekt (H) har ikke haft optimal effekt.

Tele-hjertesvigt

10-06-2008 31-12-2011

Projekt Tele-hjertesvigt har ikke fulgt den oprindeligt angivne tidsplan eller økonomiske forbrug. Den konstaterede forsinkelse skyldes primært jobskifte og svingende interesse for
projektdeltagelse fra personalet side samt for stramme kriterier for rekruttering af hjertepatienter, hvilket først efter fornyet ansøgning hos Registertilsynet kunne ændres.
Projektet har i april 2011 søgt om projektforlængelse. Med udvidelse af patientgrundlaget og ny projektansvarlig forventer projektlederen ikke, at det får konsekvenser for at opnå
den angivne effekt, ud over selvfølgelig at resultatet forelægger senere end oprindelig forventet.

UNIK

21-12-2009 31-12-2013 Ingen udbetaling

Unik konsortiets overordnede afvikling er blevet lidt forsinket grundet udfordringer omkring foreningsetableringen og senest som følge af organisationsændringen på Syddansk
Universitet, hvor UNIK er blevet flyttet fra RoboCluster til Mærsk Instituttet. En anden årsag til aktivitetsforsinkelsen ligger på projektniveau, idet ikke alle syv delprojekter har fået
udarbejdet projektplaner, hvilket er forudsætningen for samarbejdsaftaler mellem projektpartnerne. Forsinkelser forventes ikke at få konsekvenser for projektets forventninger til
at opnå den angivne effekt.

Welfare Tech Region – produktudvikling

04-01-2010 31-03-2013

Welfare Tech Region – tværgående projekter

25-01-2010 26-04-2013

Klynger
Danish Water Services

18-12-2007 31-12-2012

Projektet er bevilget projektforlængelse frem til 31. december 2012, hvorfor projektets aktiviteter kun delvist er gennemført som oprindeligt planlagt. Forlængelsen er givet på
baggrund af, at projektet i de 16 første måneder af projektperioden afventede tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. I den periode var projektets bemanding derfor væsentligt
lavere end forudsat. Det er dog projektet vurdering, at det er realistisk at gennemføre projektet ud fra de oprindeligt fastsatte målsætninger.

Food architect

11-06-2008 29-02-2012

Fødevaresektorens Innovationsnetværk

01-01-2009 31-12-2012

Innovationsnetværk AluCluster

01-01-2009 31-12-2012

Projektet har som følge af en ændret økonomisk situation været igennem en periode med organisatoriske tilpasninger. Dette har medført, at visse af projektets aktiviteter er blevet
udsat. AluCluster forventer dog at gennemføre projektets aktiviteter. Projektets overordnede målsætninger ændres således ikke som følge af udsættelsen.

Køleklyngen

13-07-2007 31-12-2011

Lean Energy Cluster

12-06-2010 30-09-2013 Nystartet

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Plastcenter Danmark Innovationsnetværk

01-01-2009 31-12-2012

Praksisnær lederuddannelse

18-12-2007 30-04-2012

Forbrugsafvigelse

Planmæssighed

Effektrealisering

Projektets aktiviteter er blevet forsinkede. Dels ramte den finansielle krise i 2008/09 transporterhvervet særligt hårdt, og det var derfor i den periode vanskeligt at interessere
virksomhederne for nye uddannelsestiltag, og dels det har vist sig som en stor barriere at få de deltagende virksomheder til at levere dokumentation for deltagelsen i form af kopi
af lønsedler. Samlet er det dog forventningen, at projektets målsætninger nås inden for projektperioden, men problemerne med at dokumentere virksomhedsdeltagelsen forventes
at medføre, at projektets samlede økonomi vil blive reduceret i forhold til det ansøgte.

REG X

16-06-2008 29-02-2012

Projektets oprindelige tidsplan kan ikke overholdes. Baggrunden er, at der har vist sig mulighed for at indlede samarbejde med OECD vedr. udvikling af Executive Policy
uddannelsen. Det er vurderingen, at det styrker uddannelsen betydeligt at samarbejde med OECD i den forbindelse.

Robocluster Klyngeintativer

01-09-2008 31-08-2011

Satsning på fødevareklynge i den syddanske region

12-06-2010 30-11-2013 Nystartet

Sustain Agri II

01-07-2011 31-08-2013 Nystartet

Sustain Agri

01-01-2008 30-06-2011

Udenlandsk arbejdskraft, efteruddannelse og tiltrækning

11-06-2008 28-12-2012

Projektet er blevet lettere forsinket, men har fået godkendt forlængelse af projektperioden. I samme forbindelse er budgettet blevet reduceret med ca. 200.000 kr.

Udvikling af plastklyngen i Region Syd

23-10-2007 31-08-2012

Dele af projektets aktiviteter er blevet forsinket. Delprojekt Emballage kom forsinket fra start, da Foodture lukkede i 2009. Delprojekt Komposit er forsinket, da det har måtte
afventes resultater af blandt andet ældningstest. Delprojekt Fremtiden bolig er blevet påvirket af finanskrisen og den deraf følgende aktivitetsnedgang. Der er søgt og bevilget
projektforlængelse til februar 2012, derudover er delprojekter blevet tilpasset i forhold til virksomhedernes behov. Den langsommere fremdrift i projektet har betydet, at antallet af
deltagende virksomheder er kommet i et langsommere tempo end først antaget. Det har betydet, at effekten forsinkes, og at der derfor er risiko for, at den anførte effekt ikke kan
realiseres på det planlagte tidspunkt.

Efteruddannelse af plastindustriens medarbejdere

23-10-2007 31-08-2011

Projektet er sat i stå på grund af vanskeligheder med at finde de nødvendige højtspecialiserede undervisere hos såvel Plast Center Danmark som hos AMU Syd. Det forventes at
problemet løses i løbet af 2011.

Oplevelseserhverv
Design2Innovate (socialfond)

01-03-2011 28-02-2015 Afventer tilsagn

Design2Innovate (Regionalfond)

01-03-2011 28-02-2015 Afventer tilsagn

designVækst

24-09-2009 28-02-2014

Hovedparten af aktiviteterne er igangsat som planmæssigt, men projektet oplevet nogle finansierings- og lokalemæssige udfordringer på værkstedsdelen. Der er derfor søgt om
projektforlængelse af to omgange for at få det fulde udbytte af projektmidlerne.

Doxshelter

13-01-2011 01-03-2014 Afventer tilsagn

Fremtidsfabrikken Sydfyn

25-03-2010 31-05-2014

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Forbrugsafvigelse

Planmæssighed

Effektrealisering

Projektet blev forsinket i opstarten, da sagsbehandlingen i EBST trak ud. Projektet startede i januar 2011, og derfor er der ikke foretaget udbetalinger endnu, da forbruget i første
budgetperiode var meget lille. Det er pt. stor aktivitet i projektet, og det forventes, at projektet i den kommende budgetperiode får et pænt forbrug.

Holmegaard Kursus- og træningscenter

01-07-2009 31-12-2011

Projektet er forsinket og har fået udsættelse fra EBST. Forsinkelsen skyldes dels en lang proces om miljøgodkendelser og dels udlejning af en del af bygningerne til andre formål.
Der foregår løbende aktiviteter i projektet, i det omfang der er muligt under hensyn til udlejningen, men projektet forventes yderligere forsinket. Det vurderes dog, at udlejningen
bidrager til projektets likviditet og derved bidrager til muligheden for succes for projektet.

International erhvervsturisme

08-04-2009 31-12-2012

Projektet blev endeligt godkendt i november 2009 og først derefter blev der ansat ny projektledelse. Projektets let forsinkede start har bevirket, at projektet løber i en forskudt
periode. Endvidere er der, grundet den ny projektledelses erfaringer fra lignende internationale erhvervsturismeprojekter, sket en tilretning af aktivitetsporteføljen. Aktiviteterne i
projektet forbliver dog stort set de samme og milepælsplanerne er meget ensartede.

Leg & Læring – Kids’n Tweens Lifestyle

11-09-2008 31-12-2012

Projektet aktiviteter er generelt forskudt med ca. et år i forhold til planen på ansøgningstidspunktet. Det skyldes forskydning i tilsagnstidspunkt. I forhold til den reviderede plan,
der er lavet i forbindelse med budgetændringsanmodning, er projektets aktiviteter igangsat efter planen.

Omstillingspuljen - Projekt oplevelsesiværksættelse

01-12-2010 31-07-2012

Omstillingspuljen - Mommark Leisure Ressort

01-06-2010 30-06-2013 Ingen udbetaling

Oplevelsernes Academy

16-01-2009 31-08-2013

Planlægnings- og opstartsperioden har taget længere tid end forventet. Blandt andet har det taget lang tid at finde en kvalificeret projektleder. Hidtil har der været afholdt få
kompetenceudviklingsaktiviteter i forhold til det ansøgte, men det forventes, at der fremover vil ske et højere aktivitetsniveau.

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet

11-09-2008 31-08-2012

Wellcome – Spa- og helsefyrtårn i Region Syddanmark

12-06-2008 30-06-2011

Øhavets Restaureringscenter

01-01-2011 31-12-2012 Nystartet

Yderområder
Den Innovative Virksomhed

30-11-2010 30-11-2013 Nystartet

Kompetenceudvikling og innovation i yderområder

24-09-2009 29-02-2012

Projektets manglende forbrug skyldes, at projektet kom sent i gang. Ansættelsen af en lokal projektleder på Sydfyn har taget uventet lang tid, men er nu på plads og Erhvervs- og
Byggestyrelsen har godkendt en forlængelse af projektet. Projektet er nu i gang og der er allerede på nuværende tidspunkt flere deltagende virksomheder med i projektet end
forventet, ligesom der i de deltagende yderområdekommuner er flere akademikere i virksomhedsforløb, hvorfor projektet forventer en større effekt end oprindeligt ansøgt.

Øvrige, herunder tidligere indsatsområder
Alu-Iværksætter

01-04-2008 30-06-2011

Projektet nærmer sig afslutningen den 30.06.2011. Det forventes at det samlede forbrug vil afvige 25 % fra det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes primært, at der har været
brugt færre penge til løn til projektansatte end forudsat fra projektstart. Afvigelsen forventes ikke at få indflydelse på de angivne effekter.

Brobygning til arbejdsmarkedet

12-06-2008 31-03-2012 Afventer regnskab

Projektnavn

Startdato

Slutdato

Forbrugsafvigelse

Planmæssighed

Effektrealisering

Projektet forventer kun delvist at realisere effekten, fordi målgruppen ”ledige i matchgruppe 4 og 5” har vist sig at være svagere end forventet. De foreløbige resultater peger
derfor på, at det kun delvist vil lykkedes at få så mange i ordinær beskæftigelse, som angivet i ansøgningen. Dertil kommer, at ansøgte beløb blev reduceret i forbindelse med
bevillingen uden at måltallene blev reduceret tilsvarende.

Growthbooster

01-01-2008 31-08-2011

IDEA Syd 2.0

11-06-2008 28-02-2012

Mobil Efteruddannelse

16-06-2008 31-08-2012

Projektet følger ikke planen tidsmæssigt. Årsagen er, at den IT platform, projektet skulle benytte ikke fungerede efter hensigten i starten. Leverandøren af platformen gik konkurs,
og der skulle findes en ny. Dette medførte en tidsmæssig forskydning af projektet. Projektet skulle både anvende IT platformen i forbindelse med efteruddannelse ude på
virksomhederne og i forbindelse med undervisningen på VUC. Det går desuden trægt med at få den virksomhedsforlagte undervisning i gang på grund af den økonomiske krise.

Omstillingspuljen - Tiltrækning til viden- og udviklingsparken i Kolding

01-06-2010 01-08-2011

Den tidsmæssige forsinkelse skyldes, at projektaktiviteternes planlagte rækkefølge er blevet ændret. Der var behov for at fremrykke etableringen af en styrende enhed, hvorfor
arbejdet omkring de øvrige aktiviteter måtte stilles midlertidigt i bero. Ændringen og forsinkelsen af aktivitetsplanen forventes ikke at påvirke projektets resultater.

Spin-off factory

18-12-2007 31-08-2012

Projekt Spin-off Factory har ikke fulgt tidsplanen for projektets aktiviteter. Det skyldes, at det ikke var muligt for projektet at rekruttere en kvalificeret projektleder før 1. januar.
2010. Indtil da var aktivitetsniveauet derfor meget beskedent, men siden projektlederens tiltrædelse har fremdriften i projektet været tilfredsstillende. Projektet har anmodet om
projektforlængelse frem til 31.12.2012 og det forventes, at de angivne effekter nås.

Syddansk Forskerkontakt

01-05-2008 31-12-2011

Projeket følger tidsplanen for afvikling af projektets aktiviteter. Det konstaterede efterslæb på projektets forbrug skyldes, at man i løbet af projektet har konstateret, at den
anvendte metode, hvor der sker en generel information om SDU's forskningskompetencer overfor erhvervslivet, ikke er optimal. Man har derfor ansøgt EBST om omkontering af
midler i budgettet så en mere målrettet information af enkelte forskergruppers kompetencer overfor virksomhederne bliver mulig. Hertil vil man bla. benyttet konsulentfirmaet
Wiborg. Man afventer pt. godkendelse fra EBST. Det forventes, at alle projektmidler er opbrugt inden projektets slutdato 31.12.2011.

Syddanske Ingeniørpionerer

18-12-2007 31-12-2011

EBST har anmodet om at få et nyt budget og en redegørelse for de opnåede effekter, da projektets forbrug er mindre, end forudsat. Ansøger har dertil svaret, at de p.t. drøfter en
forlængelse af projektet med projektets partnere. Ansøger har tidligere forespurgt regionen om mulighed for at forlænge projektet, der ellers skal slutte ved udgangen af 2011 og
fået at vide, at det var muligt, hvis forlængelsen indebærer, at de samarbejdsstrukturer der opbygges i projektet bliver stærkere og hvis projektet dermed mindst når de mål, der er
beskrevet i ansøgningen.

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen – Aabenraa kommune

26-09-2007 30-04-2011

TEK-innovation

01-09-2010 31-08-2013 Nystartet

Virksom viden

02-09-2010 28-02-2014 Nystartet

Afsluttede projekter
Projektnavn

Afslutningsår

Alucluster (nødhjælp)

2007

Bioenergi klynge - spirende klynge for bioenergi og bioraffinering (nødhjælp)

2007

Center for fresh convinience (nødhjælp)

2007

Danmarks transport og logistikklynge (nødhjælp)

2007

Filmklyngen i Region Syddanmark (nødhjælp)

2007

Plastcenter Danmark

2007

Robocluster (nødhjælp)

2007

SustainAgri - Danmarks miljøteknologiske vindue til verden (nødhjælp)

2007

Videreudvikling af flagskibet.dk (nødhjælp)

2007

Center for Software Innovation

2008

CRS-Lab

2008

Igangsætning og udvikling af klynger i Syddanmark

2008

Kvalificering af teknologimatch

2008

Det regionale teknologicenter Alucluster

2009

Det regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og intelligente systemer

2009

Det Regionale Teknologicenter Offshore Center Danmark

2009

Det Regionale Teknologicenter Stålcentrum

2009

Energieffektiviseringsklynge - spirende klynge for energieffektivisering og energibesparelse

2009

Fresh convinience via alt. salgskanaler

2009

Knowledge Lab

2009

Lokale Energisystemer

2009

Mekatronikklyngen - øget innovationsevne og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft

2009

Planter til sundhed

2009

Udkantsunge og deres forhold til ungdomsuddannelserne. En sociokulturel undersøgelse

2009

Alu-kompetenceudvikling

2010

Energibesparelser i privat bygningsmasse

2010

Entreprentørskab på kryds og tværs/university College Syd

2010

Faglærte chauffører hos Sydtrafik

2010

Fokus på dansk offshore

2010

Fresh Food Factory

2010

Hærvejen, et moderne oplevelsesrum med historiske rammer

2010

Laboratorier på Designskolen Kolding

2010

Miljønetværkernes klimaprojekt for effektiv og intelligent energiudnyttelse

2010

Robots at Play

2010

SMV kompetenceudvikling

2010

Stabilisering af GOPO i hypenprodukter

2010

Etablering af et offshore-uddannelsescenter

2011

Evaluering af et optagelsesprojekt

2011

Mind the Gap

2011

Sunde måltider til sygehuspatienter

2011

Sygefravær og sundhed på arbejdspladsen - Green Network

2011

Viden til Vækst

2011

