Opfyldelse af resultatkontrakt
1. Indledning
Formålet med Det Syddanske Bruxelles-Kontor er at fremme Syddanske interesser i EU; at
sætte fokus på de erhvervsmæssige rammebetingelser ved at skabe arbejdspladser,
økonomisk vækst og fremgang i den syddanske region. Kontoret ejes og finansieres af
foreningen EU og Internationalt samarbejde Syddanmark, bestående af kommunerne i
Region Syddanmark, Syddansk Værksforum og regionsrådet i Region Syddanmark. Kontoret
udfører opgaver for Region Syddanmark og de syddanske kommuner i henhold til en
resultatkontrakt, der udarbejdes på årlig basis.
Dette dokument omhandler Det Syddanske Bruxelles-Kontors resultater i 2011, i forhold til
disse opstillede mål for kontorets arbejde.
Aktivitetsmålene er overordnet;
 International projektudvikling
 Rådgivning
 Europæiske konferencer og kompetencemiljøer
 Professionel projektstyring
Dokumentet er struktureret således, at disse mål beskrives et ad gangen, for igennem dette
at vurdere hvorvidt målene er opfyldt. Der vil både være fokus på de rent kvantitative mål i
resultatkontrakten, men herudover vil der være fokus på de mere kvalitative aspekter af
målopfyldelsen af resultatkontrakten.
Herudover skal det nævnes, at dette dokument skrives i oktober 2011, og det er derfor
muligt, at der i løbet af de sidste måneder af 2011 vil komme yderligere resultater, som er
med til, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor har levet op til resultatkontrakten for 2011.
Data til denne analyse er hentet fra SDEO’s dokumenthåndteringssystemer, hvor
resultaterne er beskrevet og dokumenteret.
2. Opfyldelse af resultatkontraktens mål
Som nævnt struktureres dokumentet omkring de 4 overordnede mål i resultatkontrakten.
Målene gennemgås et ad gangen ved først at beskrive målene og derefter analyseres det
om disse er overholdt, herunder vil der også indgå mere kvalitative afsnit, der fokuserer på
den substantielle gevinst ved disse mål, hvor dette fines relevant.

2.1.

Mål 1 – International projektudvikling

”SDEO’s rådgivning og support bidrager til, at der opnås tilsagn til 5 EU-projekter til en
samlet EU-medfinansiering på mindst 25 mio. kr. heraf 8 mio. kr. til syddanske partnere”
I 2011 har SDEO allerede i oktober fået godkendt 5 EU projekter, og lever derfor allerede på
nuværende tidspunkt op til kravet om tilsagn til 5 EU-projekter. Samtidig har SDEO 6
indsendte projekter, som stadig behandles, hvorfor der er mulighed for, at SDEO i 2011 får
godkendt flere projekter end hvad målet var, hvilket ses som et overordentligt godt resultat.
De projekter der er opnået tilsagn til er 1) Rebrick 2) Doca 3) Silver, 4) HealthEquities 2020
og 5) CareNet. Samtidig er det indskrevet i resultatkontrakten, at projekter og ydelser gerne
skal målrettes mod Vækstforums handlingsplan for 2011. Denne har fire fokusområder,
velfærdsteknologier og -service, oplevelseserhverv, energi og spirende klynger. Det
Syddanske Bruxelles-Kontor har i 2011 to fokusområder, energi og miljø og sundhed og
velfærdsteknologi, samt et tværgående område forskning og innovation, og falder derfor
godt i tråd med Værksforums fokusområder. Da de projekter, der er opnået tilsagn omkring,
alle ligger inden for kontorets fokusområder, ses det, at der derved også er stor
overensstemmelse med Værksforums handlingsplan for 2011.
Af de 5 godkendte projekter er der forhandlet budget for 4 af dem – Doca, CareNet, Rebrick
og Silver. Disse 4 projekter giver et tilskud til syddanske deltagere på 11,112 mio. kr. hvor
det samlede mål var 8 mio. kr.
Målet for tilskud til syddanske aktører er dermed nået og overgået med over 3 mio. kr.
allerede inden budgettet for det sidste projekt er forhandlet på plads.
Det overordnede EU-tilskud er for de 5 projekter på 51,826 mio. kr., og dermed er målet
om en samlet EU-medfinansiering på mindst 25 mio. kr. dækket.
Det kan således konkluderes at SDEO har opnået alle mål i forbindelse med tilsagn til 5
EU-projekter på nuværende tidspunkt.

SDEO skal ”medvirke til udvikling af 3 forskning og innovationsprojekter med deltagelse af
syddanske virksomheder til en samlet EU-medfinansiering på mindst 20 mio. kr. heraf 7 mio.
direkte til syddanske partnere”
Det Syddanske Bruxelles-Kontor har i løbet af 2011 nået sine mål for denne del af den
internationale projektudvikling, i og med at Syddanmark har været med til at udvikle 4
projekter inden for forskning og innovation. Disse er 1) “Rebrick” – Market uptake of an
automated technology for reusing old bricks, 2) Doca, 3) SmartMeal og 4) preCULT. Af disse
projekter er både Rebrick og Doca blevet godkendte, preCULT er ikke blevet bedømt endnu,
mens SmartMeals desværre blev afvist. Dog er minimum 50 % af projekterne inden for
denne kategori blevet godkendt, hvilket ses som et meget godt resultat. Også den
økonomiske del af målet er overholdt alene igennem 3 af projekterne inden for forskning og
innovation – Doca, SmartMeal og preCULT. Sammen får de tre projekter EU-tilskud på 58,7
mio. kr. mens tilskuddet til syddanske aktører er på 7,306 mio. kr.
Det kan således konkluderes, at SDEO har levet fuldt op til målet for projekter indenfor
forskning og innovation.
SDEO skal ”yde generel rådgivning og support til 10 EU-ansøgninger med deltagelse af
syddanske aktører til en samlet EU-medfinansiering på mindst 40 mio. kr. heraf mindst 14
mio. til syddanske partnere”
Det Syddanske Bruxelles-Kontor har udover de 3 projekter inden for forskning og innovation
ydet generel rådgivning og support til yderligere 11 projekter, og har dermed nået målet om
10 EU-projektansøgninger. Af disse er 4 blevet godkendt (Rebrick, Silver og HealthEquities
2020 og CareNet), et afvist (DropIn) mens de resterende 6 endnu ikke er blevet bedømt.
Den økonomiske del af målet er på nuværende tidspunkt svært at vurdere, da budgettet for
4 af de indsendte projekter er under forhandling. Det forventes, at disse afsluttes i løbet af
den nærmeste fremtid. Også i forbindelse med andre projekter, som ex Silver, er budgettet
estimeret hvorfor de følgende tal ikke er endelige, det kan dog give en ide om, hvordan det
ser ud.
De 7 projekter hvor finansiering er forhandlet på plads får de syddanske aktører et samlet
tilskud på 12,0852 mio. kr. Målet for 2011 er 14 mio. kr. i tilskud til Syddanmark, og derfor
er målet ikke opfyldt alene baseret på de 7 projekter, hvor budgettet er forhandlet på plads.
Der mangler dog kun ca. 2 mio. kr. for, at dette mål er opfyldt, og det forventes, at det
syddanske tilskud vil stige markant, når budgettet fastlægges for de sidste 4 projekter, og
der er derfor realistisk og forventet at SDEO når dette økonomiske mål i 2011. SDEO vil følge
op ift. Vækstforum når de sidste projekter er på plads.

Målet om samlet EU-tilskud til projekterne er allerede opfyldt i overmåde og projekterne får
samlet set EU-tilskud på 103,109 mio. kr., hvor målet var 40 mio. kr.
Samtidig må det siges, at projekterne, som Det Syddanske Bruxelles-Kontor har søgt, har
haft meget fokus på de substantielle værdier, som de kan bidrage med til i regionen, og ikke
kun på de økonomiske gevinster af projekterne. Kontoret har arbejdet ud fra den tankegang
at værdiskabelsen i projektudviklingen ikke udelukkende ligger i de økonomiske midler til
den syddanske region, men også hvad projekterne skaber af øvrig værdi i Regionen. Dette
kan illustreres med de tre nedenstående eksempler, hvor fokus i høj grad har været på de
substantielle værdier projektdeltagelsen har skabt i Region Syddanmark, både inden for
sundhed og velfærdsteknologi og inden for energi og miljø.
SILVER
Silver er et EU-projekt, der fokuserer på at udbrede brugen af Intelligente indkøbsmetoder
både inden for både offentlige myndigheder og virksomheder. Intelligente
Indkøbsprocedurer forventes at kunne bidrage til at styrke innovationskraften i Europa, og
medvirke til at give virksomhederne en international ’first mover’ position på nye markeder.
Via SILVER vil partnerskabet udvikle og validere nye offentlige ydelser til ældre mennesker i
hjemmet på baggrund af anvendelse af robotteknologi i forhold til plejesektorens og de
ældres behov gennem intelligente Indkøbsprocedurer.
På baggrund af ovenstående vurderes det, at Silver er et projekt, der vil bidrage med meget
stor værdiskabelse i region Syddanmark.
Rebrick
Rebrick er et EU-projekt, der fokuserer på at mindske CO2 udslippet ved at genanvende
gamle mursten. Hver gang en ny mursten skal brændes, forbruges der et halvt kilo CO2,
hvorfor der er stort potentiale i at kunne rense de gamle mursten. Virksomheden ”Gamle
Mursten” har udviklet denne teknologi, og deres vision for Danmark er, at de vil rense 30
millioner mursten årligt, og dermed spare miljøet for 15.000 tons CO2. Potentialet er dog
endnu større og nu med deltagelse i EU-projektet Rebrick kan denne nye teknologi udbredes
til resten af Europa, således at effekten af disse teknologier kan blive endnu større og
dermed i højere grad være med til at nedsætte både Danmark og Europas CO2 udslip, og
dermed hjælpe med at løse både danske og Europæiske 2020 mål.
CareNet
University College Lillebælt (UCL) vil bruge CareNet til fremadrettet at udvikle og tilpasse
sine uddannelses programmer i relation til brug af velfærdsteknologi såvel som til at udvikle
digitale kompetencer til brug af nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med
Region Syddanmmark og 13 syddanske kommuner. Dette indebærer i særdeleshed
opgradering af digitale kompetencer hos relevante faggrupper i forbindelse med pleje og
omsorg af borgere/patienter i

hjemmet. Herved vil projektresultaterne komme borgerne og serviceudbyderne til gode,
inklusiv plejepersonale, Region Syddanmark og de 13 syddanske kommuner. UCL har en
fungerende samarbejdsaftale med Odense og Fredericia kommuner inden for pleje- og
omsorgsområdet. UCL har endvidere adgang til alle SOSU'er, som er ansat i de 13 syddanske
kommuner såvel som til uddannelsesprogrammer for SOSU'er under Social- og
Sundhedsskolen Fyn.
Igennem disse eksempler ses det, at på trods af at projekterne ikke nødvendigvis giver store
finansielle bidrag til regionen, så vil deltagelse i disse projekter alligevel kunne gavne
Syddanmark og skabe vækst, udvikling og bedre velfærd.
2.2.

Mål 2 - Rådgivning

SDEO skal ”Kortlægge det internationale forsknings- og innovationspotentiale hos 10
virksomheder ved at foretage en vurdering af virksomhedens konkrete projektideer og/eller
virksomhedens forsknings- og innovationsbehov, -kompetencer og -ressourcer... Udføres så
vildt muligt i samarbejde med syddanske erhvervsfremmeaktører og klynger ”
Et vigtigt punkt på SDEOs resultatkontrakt er kontakten til de syddanske virksomheder, da
det ses som yderst relevant at give disse den bedst mulige støtte og rådgivning i forbindelse
med EU-projekter. SDEO har pr. 1.11. 2011 i alt haft kontakt til 47 virksomheder i region
Syddanmark. Denne kontakt er opnået både igennem virksomheder der henvender sig til
kontoret og ved at kontoret aktivt opsøger de syddanske virksomheder, som vurderes som
relevante i forhold til EU-projekter og internationalisering.
I forbindelse med SDEOs opsøgende arbejde med kortlægning af virksomheders potentiale
arbejder kontoret via to veje. For det første opsøger vi selv syddanske virksomheder
proaktivt ved at tage på virksomhedsbesøg i Danmark hvor SDEO afholder møder med de
virksomheder, der ses et potentiale i for at oplyse dem og deres muligheder for
projektdeltagelse. Derudover er en del af rådgivningsforløbet foranlediget af Syddanske
erhvervsfremmeaktører, både Sub-regionale erhvervsaktører, som URS, SVUF, Udvikling
Fyn, Business Kolding, Trekantområdet Danmark, og den regionale erhvervsaktør, Væksthus
Syddanmark.
Henvender virksomhederne sig til os vil samarbejdet mellem SDEO og virksomhederne
variere alt efter henvendelserne. I nogle tilfælde vil SDEO blot give virksomheder
information de efterspørger, men så frem der kommer seriøse henvendelser fra
virksomheder vil kontoret indgå i en tæt dialog med disse omkring deres deltagelse i
internationale projekter.
Det Syddanske Bruxelles-Kontor i 2011 været med til at kortlægge det internationale
forsknings og innovationspotentiale hos hele 17 virksomheder fra Region Syddanmark, og

således er målet om støtte til 10 virksomheder opfyldt. Kortlægning af deres potentiale
betyder at SDEO har haft et samarbejde med virksomheden på minimum 3-5 timers
varighed, men oftest vil dette timetal være langt højere. SDEO har kontakt med
virksomheden telefonisk, via e-mail eller ved møder i Danmark, for at give dem assistance i
udviklingen af ideer til EU-projekter, både i de første indledende faser, eller senere i forløbet
hvor ideen til projektet er mere veludviklet. Det væsentlige er dog at der har været kontakt
over en periode og kortlægning ses som langt mere omfattende end bare henvendelser fra
virksomheder. De virksomheder SDEO har kortlagt forsknings- og innovationspotentiale for
er: Polartech, Airplay Music, Alphalyse, Amminex, Bioligands, Danish Clean Water A/S,
Danish Fiber Production, Dansk Gummi Industri, Entomopharm, Oversætterhuset, PlayAlive,
Union, 3L Ludvigsen, Arwos forsyning, Horn vinduer, Meventus og KH Microflex

Det kan således konkluderes, at SDEO har nået målet i forhold til rådgivning til de
syddanske virksomheder.
SDEO skal ”Yde specifik rådgivning om internationalt projektarbejde og internationalt
samarbejde til 40 syddanske aktører via mulighedsanalyser, udvikling og modning af
projektideer samt andre former for rådgivningsydelser”
SDEO opdaterer løbende en kontaktdatabase med henvendelser fra virksomheder der vil
have hjælp eller information til deltagelse i EU-projekter.
I denne kontaktdatabase kategoriserer konsulenterne henvendelserne fra de syddanske
aktører alt efter hvor stort et arbejde de har ydet for dem. Herunder findes også kategorien
rådgivning der defineres som ”minimum 3-5 timers arbejde, hvor resultatet er mere
individualiseret og af større substans/omfang. Her er der som minimum tale om en
mulighedsanalyse/screening af en projektide, om notater eller flere samtaler/mails. Kunden
vil efter et år kunne huske, at de har været i kontakt med os og kan huske hvad sagen
drejede sig om.” Denne definition falder fint i tråd med, hvordan rådgivning er defineret i
resultatkontrakten hvorfor de henvendelser, der er i denne kategori bruges som grundlag
for dette mål.
I 2011 har SDEO haft kontakt til 169 aktører i Syddanmark. Af disse er 43 kategoriseret som
rådgivning, så det ses at SDEO allerede på nuværende tidspunkt har nået målet for
rådgivning af 40 Syddanske aktører. At SDEO samtidig har haft kontakt til et stort antal
aktører ud over disse 43, der kategoriseres som rådgivning er yderligere et godt resultat.
Det kan således konkluderes, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor allerede nu har levet op
til målet om rådgivning til 40 syddanske aktører.

2.3.

Mål 3 - Europæiske ekspertkonferencer og kompetencemiljøer

SDEO skal ”Arbejde for syddansk deltagelse eller profilering i en til to europæiske
ekspertkonferencer/grupper – om muligt gerne i Syddanmark – inden for vækstforums
handlingsplan for 2011 med henblik på at øge tilførslen af eksterne midler til Syddanmark”
SDEO har i 2011 være involveret i forberedelserne af tre konferencer hvor Syddanske
interesser og egenskaber blev profileret.
For det første kan næves den afsluttende konference på projektet POWER cluster, et projekt
som Offshore Center Danmark og Det Syddanske Bruxelles-kontor har været syddanske
partnere i. POWER cluster havde fokus på at løse nogle af offshore vindindustriens store
udfordringer.
På projektets afslutningskonference den 31. maj til 1. juni 2011 i Bremerhaven var Sigurd
Blöndal fra AMU Vest, delprojektleder i Energi på Havet projektet, inviteret til at sidde i
konferencens afsluttende paneldebat, hvor han bl.a. præsenterede de uddannelsestiltag,
som er iværksat i regi af Energi på Havet projektet og diskuterede perspektiverne for et
udvidet transnationalt samarbejde på området.
Den anden konference hvor SDEO har deltaget og profileret Syddanmark er ”Assembly of
European Regions (AER) AER European Regions’ Energy Day I Bruxelles, 11-12 April 2011”,
hvor Thomas Jensen gav en præsentation af "The Offshore Wind Energy Sector Southern
Denmark - Readjusting for Growth" under programpunktet “Investments in energy projects
at regional level - What has been achieved, what’s ahead?”.
Begge de ovenstående konferencer ses at bidrage til profilering af en af Syddanmarks
spidskompetencer, området offshore wind energy. Dette er et af de områder hvor
Syddanmark har en meget stærk profil og det var derfor en perfekt måde at profilere den
syddanske kunnen inden for et af kompetenceområderne.
For det tredje har SEDO medvirket til at Kommissionen afholdt en konference i Sønderborg
vedr. Kommissionens IT strategi, herunder deres Going Local initiativ. Konferencen blev
afholdt på Alsion ved Sønderborg med deltagelse af Kommissionen, kommunen og
regionen. Der var omkring 50 deltagere ved arrangementet.
Da målet med deltagelse i Europæiske ekspertkonferencer netop var at promovere
Syddanmark, ses det derfor, at SDEO har levet op til denne del af resultatkontrakten.
2.4.

Mål 4 – professionel projektstyring

”Succesfuld gennemførelse af 13 igangværende EU-projekter for at sikre, at SDEO lever op til
sine juridiske forpligtelser overfor EU-Kommissionen samt nulstiller sin egenkapital ultimo
2013”
I løbet af 2011 har kontoret arbejdet med at implementere 13 EU-projekter. Kontoret sidder
i disse projekter i forskellige positioner, så i nogle projekter fungerer kontoret som
leadpartner, mens det i andre er componentpartner og altså derved varetager et bestemt
område inden for projektet. Det at Det Syddanske Bruxelles-Kontor sidder i en position hvor
vi selv varetager projekter giver os den fordel, at vi bliver mere troværdige i processen hvor
vi hjælper syddanske aktører med at skrive ansøgninger. Vi bliver også bedre til at vejlede
omkring de evner man skal besidde som partner i et projekt, og vil dermed være i stand til at
rådgive Syddanske partnere bedre.
I 2011 afslutter Det Syddanske Bruxelles-Kontor 4 af de 13 projekter, disse er 1) Energirigtig
Minerydning pr. 31/8-2011, 2) POWER cluster (Interreg IVB NSR) 3) Go Green Europe
(PROGRESS) og 4) Creative Growth1.
Dette betyder, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor i 2012 forsat vil arbejde med
implementering af 9 EU-projekter, disse er; Enspire EU, Baltic Supply, ExBased, BONITA,
ENNEREG, Healthy Children, PoHeFa, Places og Regional Telemedicine Forum.
Da Det syddanske Bruxelles-Kontor har formået at implementere projekterne som
planlagt, ses det derfor, at kontoret har overholdt målene for denne del af
resultatkontrakten.
Konklusion
Det kan konkluderes, at Det Syddanske Bruxelles-Kontor lever op til de mål, der er sat i
resultatkontrakten.
International projektudvikling
Tilsagn i 5 EU projekter:
Målet omkring tilsagn til 5 EU-projekter er allerede opfyldt, samtidig med at SDEO har
yderligere 6 indsendte projekter, så der er mulighed for at målet overgås i 2011. Hertil
kommer projekterne ligger helt i tråd med Vækstforums handlingsplan for 2011.
Målet for tilskud på 8 mio. kr. til syddanske aktører er også nået med over 11 mio. kr. i
tilskud har SDEO mere end levet op til vores vigtigste forpligtelser overfor Syddanmark.
Derudover er målet om samlet EU-støtte på 25 mio. kr. er nået med imponerende 57 mio.

1

POWER cluster og GO Green Europe afsluttes i løbet af oktober, Creative Growth afsluttes i december.

kr.. Alt i alt har kontoret opfyldt denne del af resultatkontrakten på meget tilfredsstillende
vis.
3 forsknings og innovation projekter:
Målet omkring deltagelse i 3 forskningsprojekter er opfyldt helt allerede på nuværende
tidspunkt, da Syddanmark har indsendt 4 projekter inden for dette felt, hvoraf de 3 har et
samlet tilskud på 7,3 mio. kr. og et EU-tilskud på 58,7 mio. kr. Dette er et utrolig flot resultat
og viser det store fokus kontoret har haft på syddanske virksomheder.
10 generelle EU-projekter
I forhold til generel rådgivning til 10 EU-projekter ses det, at SDEO har deltaget i udviklingen
af 11 projekter, og dermed er antallet af projekter nået.
Der er på nuværende tidspunkt 12,0852 mio. kr. i Syddansk tilskud, hvorfor målet på 14 mio.
kr. endnu ikke er opfyldt alene baseret på de 7 projekter, hvor budgettet er forhandlet på
plads. Der mangler dog kun ca. 2 mio. kr. for at dette mål er opfyldt, og det forventes, at det
syddanske tilskud vil stige markant når budgettet fastlægges for de sidste 4 projekter, og der
er derfor realistisk og forventet at SDEO når dette økonomiske mål i 2011. SDEO vil følge op
ift. Vækstforum når de sidste projekter er på plads. Målet om samlet EU-tilskud til
projekterne er allerede opfyldt i overmåde og projekterne får allerede nu samlet set EUtilskud på 103,109 mio. kr., hvor målet var 40 mio. kr.
Rådgivning
Målet omkring rådgivning er nået, både i forhold til kortlægning af 10 virksomheders
forsknings og innovations potentiale, hvor SDEO har kortlagt hele 17 virksomheders
potentiale, og i forhold til generel rådgivning til 40 syddanske aktører, hvor vi allerede på
nuværende tidspunkt har ydet rådgivning til 47 syddanske aktører. Alle mål omkring
rådgivning er således opfyldt.
Deltagelse i Ekspertkonferencer
Også målet om deltagelse i ekspertkonferencer er nået, idet SDEO har deltaget i 3
konferencer hvor syddanske kompetencer blev promoveret i international sammenhæng.
Projektimplementering
Endelig er det sidste af de 4 mål, projektimplementering også nået, idet SDEO i 2011 har
implementeret 13 projekter. Af disse afsluttes 4 i 2011.

