Status på igangværende projekter

Bilag 22

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) Forbrug, 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) Milepæle, som udtrykker projekternes egen vurdering af, om projektets aktiviteter
er igangsat efter planen (grøn = ja, gul = delvist og rød = nej).
3) Effekt, 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 bedt om at uddybe baggrunden for afvigelserne. Begrundelserne er indføjet i
oversigten.
Derudover har projektejerne fået mulighed for at formidle allerede opnående resultater.
Opgørelsens økonomiske del bygger for de strukturfondsfinansierede projekter primært på indberetninger vedrørende det
akkumulerede forbrug pr. 31. august 2011. Dertil kommer en række projekter, der alene er medfinansieret via Regionale
Erhvervsudviklingsmidler. For disse projekter, der har varierende tidspunkter for regnskabsaflæggelse, er nyeste tal anvendt.
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Energi
Projektnavn
Energi på Havet

Startdato
01-03-2010

Slutdato
28-02-2013

WindPowerTree - WPT den
nye generation
hustandsvindmølle, kaldet
en vindkonverter

01-10-2009

31-12-2011

Offshore
Innovationsnetværk

01-01-2009

31-12-2012

Uddannelse inden for Grøn
Offshore

01-01-2010

30-06-2012

Intelligent energihåndtering i
væksthuse

01-06-2008

Forbrug

Milepæle Effekt

Projektejers bemærkninger
Hovedparten af aktiviteterne er igangsat efter planen. To delprojekter har dog
haft vanskeligt ved at få iværksat de første aktiviteter til tiden.
Projektet er et udviklingsprojekt, og der er opstået uventede tekniske problemer
både mekaniske og elektriske. Alle aktiviteter er dog igangsat, og de førte
positive delresultater er ved at vise sig
Fire af delprojekterne har fulgt planen og milepælene. Et projekt er ændret, og
de nye milepæle følger planen.
Resultater: Projektets resultater har direkte inspireret Lindø-fondens udbud for
omskoling af afskedigede Lindø-arbejdere (EU-midler), som LORC
efterfølgende bød på i samarbejde med flere andre – og som vi vandt, så vi i
dag aktivt forestår omskolingsaktiviteter med henblik på at fremme
tilstrømningen af kvalificeret arbejdskraft til offshore vedvarende energi-erhverv.
Desuden har LORC tilbudt det lokale beskæftigelsesråd i Odense Kommune at
gennemføre et tilsvarende kursus for øvrige ledige uden Lindø-bagrund, og det
har de taget imod til afholdelse i 1. kvartal 2012.

30-09-2011
Vi har haft udfordringer med især to ting. Godkendelsen af vores boring tog lang
tid. Det har samtidig været en stor udfordring at navigere et så stort projekt
igennem en finanskrise. Likviditeten i projektet har løbende har været en
udfordring. Resultater: Senmatic og AgroTech har indgået et samarbejde, som
betyder at AgroTech i dag leverer et modul til Senmatics klimastyringscomputer.
AgroTech og Senmatic har fortsat samarbejdet i et højteknologifondsprojekt, og
stod i starten af november på messe sammen i Holland for at sælge produktet.
Behovet og tankerne opstod på dette regionalfondsprojekt. Desuden er der
opstået endnu et regionalfondsprojekt indenfor væksthusbranchen, hvor fokus
er på renovering af det eksisterende væksthusmasse. Teknikleverandørerne
har samtidig fået åbnet for muligheden for at samarbejde med nye parter under
Lean Energy Cluster.
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Anvendelse af bioenergi til
mikrokraftvarmeanlæg

01-01-2009

Danish Energy Performance

01-09-2009

01-05-2012
Projektet blev grundet afventning af svar på tilsagn opstartet med 3 mdr.
forsinkelse. Der er løbende forsøgt tilpasning af arbejdspakker for at overholde
milepæle. Resultater: Projektet har i høj grad bidraget til videns opbygning ved
Dantherm power omkring små brændselscellesystemers mulige bidrag til en
CO2 neutral energiforsyning i Danmark. Der er i projektet blevet opbygget
netværk med et gas-distributionsselskab med opstartende aktiviteter inden for
biogasproduktion og – opgradering og net injektion.
31-08-2012
Vi kom lidt senere i gang, og var først helt kørende fra 1. marts 2010.
Forsinkelsen skyldes især legaliseringsprocessen, hvor vi først fik endeligt
tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen den 12. april 2010

Grøn erhvervsvækst.
Energieffektivisering af
bygninger

01-09-2009

31-08-2012

SUNRISE - Opbygning af
innovationskapaciteten
vedrørende solcelle-anlæg

01-11-2009

31-10-2013

Resultater: 70 job nået på 1 år i Kolding og Middelfart alene giver forventning
om, at målet om de 300 job kan nås, - håndværkeruddannelse gennemført
Kolding, Middelfart og nu i gang i Odense. Initiativer ud over det i projektet
beskrevne er igangsat, eks. er der igangsat kampagner til generering af
efterspørgsel, Energimesse, 100 gratis energitjek via pengeinstitut, Bliv din
egen energikonsulent (undervisning på aftenskole), uddannelse af strategiske
energirådgivere i pengeinstitutter. Der evalueres løbende på effekter af disse
initiativer og måling ved spørgeskema om jobskabelse ½ årligt. Energimessen. i
Kolding, aug. 2011 havde 250 besøgende og 40 energitjek efterfølgende, og
der meldes om ordrer på opgaver og øget netværk mellem håndværkere.
Kampagnen 100 gratis energitjek har foreløbigt ført til 20 energitjek, og der
meldes om seriøse kunder, som har finansiering i orden og vil energirenovere.
Vi har haft stort held med presseomtale af resultater og eksempler fra
håndværkere og partnere. Over 100 presseklip i løbet af det sidste år, heraf 45
siden aug. 2011.
Underforbruget skyldes bl.a. følgende: Afskedigelser på Mads Clausen
Instituttet har medført et fald i aktiviteten. Desuden har ikke alle forskere kunnet
gå ind i tidligere aftalte forskningsopgaver pga. andre forsinkede aktiviteter.
Som beskrevet i afrapporteringen er der sket forsinkelser under den første del
af projektet, samt at vi har mistet 2 mindre demonstrationsanlæg. Resultater:
Et stort demonstrationsanlæg på EUCSyd er opført og sat i drift. Der er
indleveret 2 patentansøgninger, baseret på resultater udsprunget fra Sunriseprojektet. (et solcelle-testpanel samt en ny form for solcelledrevet autonom
måleenhed) og der forventes opstart af spin-off firmaer omkring disse.
Finansiering undersøges pt.). Vi overvejer pt. om endnu flere ideer skal patentanmeldes. Både DSI og Linak har set i stor vækst i projektets start, men DSI
oplever lige nu en (forventet midlertidig) stilstand i væksten.
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Lean Energy Cluster

01-10-2010

30-09-2013

Adaptiv forbrugsbalancering
af supermarkedskøl og frost

01-11-2010

31-10-2013

Introduktion af eldrevne
transportløsninger i
Danmark

01-11-2008

29-02-2012

Grøn omstilling af Lindø og
Nordfyn

01-07-2010

30-06-2013

I henhold til ansøgningen fandt igangsætningen af projekt Lean Energy Cluster
sted den 1. oktober 2010. Processen med behandling af ansøgningen har
imidlertid betydet, at tilsagnet fra Region Syddanmark og Erhvervs- og
Byggestyrelsen først blev udstedt henholdsvis den 23. november 2010 og den
22. marts 2011. Den nuværende målopfyldelse er præget af tidsmæssige
forsinkelser af projektstart og det forhold, at strukturer omkring projektet har
skullet skabes. Årsagen til underforbruget er primært forsinkelse i igangsætning
af projektets aktiviteter.
Underforbruget i projektet skyldes udelukkende, at projektets opstart er blevet
forsinket. Projektet blev forsinket i opstarten, hovedsagelig fordi der i
ansøgningen ikke var taget tilstrækkelig højde for EBSTs og partneres
procedurer og behandlingstid i et sådan projekt. Projektstart er derfor blevet sat
urealistisk tidligt i forhold til disse procedurer. Nu er projektet dog skudt i gang,
og de vedhæftede statusrapporter fra 2 ud af de 4 arbejdspakker i projektet
viser en god aktivitet og fremgang. Resultater: Det er lykkedes at finde 4 PhDstuderende, som alle har de helt rette kompetencer til at udføre opgaverne i de
forskellige arbejdspakker, og vi forventer, at de vil opnå spændende resultater.

Resultater: Projektet Grøn Omstilling af Lindø og Nordfyn er forud på flere
milepæle, og en kontinuerlig tilgang af virksomheder i den grønne offshore
branche til Lindø Industriparks område bekræfter LORC i den magneteffekt,
som er projektets mål – dvs. tiltrækning af virksomheder til LIP og medvirken til
skabelse af 2.000 arbejdspladser indenfor fem år.
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Push/pull indsats på
energirigtig renovering

01-08-2010

31-07-2013

Køleklyngen

01-08-2007

31-12-2011

Projektet havde en forsinket start, da der i projektets første 9 måneder ikke var
en fuldtidstilknyttet projektleder. Efter projektet har fået en fuldtidstilknyttet
projektleder følger projektet milepælene i ansøgningen. Projektet har opfyldt
målsætningerne i forhold til aktivitetsplanen. Måling på jobskabelsen viser en
uændret beskæftigelse i virksomhederne i mål området. Projektet forventes, alt
andet lige, at realisere de opstillede effektmål. Branchen har siden finanskrisen
dog oplevet en stor aktivitetsnedgang, som næppe er overstået – denne kan/vil
påvirke branchens samlede beskæftigelse negativt og dermed påvirke både
målinger og effektvurdering. Resultater: ZERObolig's gratis energivejleder har
nu besøgt 360 borgere i Sønderborg kommune. Dette har medført afgivne tilbud
for ca. 24 mio. til de lokale håndværkere. ZERObolig har udgivet et
inspirationskatalog som giver inspiration til områdets indbyggere omkring
energirenovering. ZERObolig har udviklet og gennemført en LEAN proces på
tværs af håndværkerbranchen. ZERObolig har skaffet relevante leads for
demonstrationsprojektet Solar Solution som er et samarbejde mellem VELUX
og Danfoss. ZERObolig har i samarbejde med EUC syd gennemført
energivejlederuddannelsen hvor 45 % af de lokale håndværkere nu har en eller
flere uddannede energivejledere.
I forhold til planmæssighed har enkelte aktiviteter vist sig ikke at gå som
planlagt, og det har været nødvendigt at lukke disse uden det forventede
resultat. Men dette er absolut et fåtal. Resultater: Uddannelsen Thermal
Energy Systems er blevet opstartet som kandidatoverbygning til
Mekatronikuddannelsen på SDU i Sønderborg med et optag nu på andet år i
træk. 4 kølerelaterede PhD-stipendiater er skabt i projektet "Adaptiv
forbrugsbalancering af Supermarkedskøl og frost" som i et konsortium faciliteret
af KVCA har ført projektet frem til en Regionalfondsansøgning som har opnået
tilsagn i april 2011. En lang række innovationsideer er blevet modnet,
efterprøvet og faciliteret i projektperioden. Siden projektets opstart har KVCA
gennemført 48 faglige dagsarrangementer med deltagere fra 10 og op til 50
personer fra netværket.
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Velfærdsteknologi og -service
Projektnavn
Demens i hjemmet

Startdato
01-01-2010

Slutdato
31-12-2012

Brugerdreven innovation til
udvikling af
velfærdsteknologier

01-09-2009

31-08-2012

Tele-hjertesvigt

01-12-2008

31-08-2013

Den stærke hånd

01-06-2011

31-05-2013

Forbrug

Milepæle Effekt

Projektejers bemærkninger
Der er i den første projektperiode anvendt færre ressourcer end budgetteret.
Dette skyldes at hele processen generelt er blevet forsinket p.g.a.
opstartsproblemer. Det forventes, at projektet vil anvende de bevilligede midler,
dog med forsinkelse. Resultater: Der er p.t. etableret samarbejde med
virksomhed Detech, Astrid Leisner og Søn, Play Alive og TeleCall Danmark.
Projektet blev i gang sat 1. februar 2010, hvilket var en forsinkelse i forhold til
den oprindelige startdato, som var sat til 1. marts 2009. Projektet har opnået
milepælene for metodeudvikling og idéopsamling. Der er dog ikke udarbejdet 10
mini business cases som beskrevet i ansøgningen. Problemet har vist sig ikke
at være at opsamle idéer men at opsamle idéer med stort potentiale. Derfor
foreslås en såkaldt Incubator-forløb for meget perspektivrige idéer. Et
Incubatorforløb skal give ansatte med idéer, der har potentiale til radikal
innovation inden for sygehusvæsenet, der også har et stort erhvervspotentiale,
mulighed for at arbejde fokuseret med deres idé og få ekstern konsulentbistand
mv. i det forløb. Resultater: Man kan allerede nu se, at de virksomheder, der
udvikler løsninger til efterspurgte behov i projektet, øger deres omsætning af
nye produkter.
Forsinket i ca. 6 mdr. da en central aktør var ude af projektet i denne periode.
Der er sket en efterregistrering af udgifter og Roskilde Sygehus er indgået som
partner. Der er på denne baggrund lavet et nyt budget som er godkendt.
Der har været en træghed mht. at få alle partnere igang, men det har vist sig at,
der alligevel i kraft af, at Invencon og IPU har været igang med Mock Up af 1.
generation af den stærke hånd før projektstart, er sket så meget, at milestones
1 og 2 er nået med en mindre indsats end forudset i budgettet. Resultater: Vi
har som planlagt udviklet og fremstillet en Mock Up af 1. generation. Mock
Up´en var klar til brugerafprøvning med udgangen af august 2011.
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OPI Lab

01-01-2011

31-05-2014

UNIK Grundfinansering

01-01-2010

31-12-2013

Welfare Tech Region (Både
projektet 'produktudvikling'
og 'tværgående projekter')

04-01-2010

31-03-2013

UNIK 2

01-09-2011

31-12-2013 Nystartet
projekt

OPI-Lab Silver

01-01-2011

30-06-2014 Nystartet
projekt

ProTech

01-10-2011

31-12-2013 Nystartet
projekt

Underforbruget er forventeligt, da projektbudgettet er fordelt lineært over
samtlige projektfaser. Vi forventer på sigt, at dette underforbrug vil blive
udlignet. Projektet følger hovedsageligt milepæle og aktiviteter i henhold til
ansøgning. Der er dog i mindre grad aktiviteter, der er blevet forskudt i forhold til
planen. Der arbejdes planmæssigt fremadrettet på gennemførelse af disse
aktiviteter. Resultater: Der er udviklet et koncept for et OPI eftersyn
(udviklingsforløb), som i øjeblikket afprøves i Kolding og Høje- Taastrup. I
demonstrationsprojekt 1 Det intelligente hospitalsbaderum (Region
Syddanmark) er udviklet en skabelon til en standardaftale med private
virksomheder i samarbejde med Forskerservice, SDU. I demonstrationsprojekt
2 Innovation i tværsektorielle patientforløb (Region Midtjylland) er gennemført
etnografiske feltstudier for tre udvalgte patientgrupper. Demonstrationsprojekt 5
Idé til værdi (Region Sjælland) Projektet tester i øjeblikket sammen med
Roskilde Kommune - Social og Sundhed, en metode til at opsamle og
implementere ideer i kommuner og sygehuse i Region Sjælland. Testforløbet
forventes afsluttet ved udgangen af 2011.
6 af UNIK’s 7 projekter er igangsat efter planen. Et af projekterne (Teledi@log)
er afhængig af yderligere finansiering, som ikke kom på plads ifølge planen i
første omgang, men projektet er kommet i gang nu. Resultater: Foreløbig har
32 virksomheder opnået innovation via deltagelse i UNIK’s projekter.
Resultater: I al væsentlighed følger projektet sine milepæle. Af eksempler på
allerede opnåede resultater og effekter kan ganske kort nævnes følgende:
- 147 projekter understøttet af Welfare Tech Region (målet var 100 projekter på
3 år)
- Vort specifikt udviklede Vækstbarometer viser:
- 160 forventede nye arbejdspladser på 12 mdr.
- 660 forventede nye arbejdspladser på 36 mdr.
- Pt. er der 83 medlemmer af foreningen Welfare Tech Region
- Fokuseret involvering i mange regionale udviklingsprojekter
- Stor succes med matchmaking-aktiviteter, vejledning og udbredelse af Region
Syddanmark som velfærdsteknologisk kraftcenter.
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Dancof

14-01-2010

31-01-2012 Nystartet
projekt

Projektnavn
Udvikling af plastklyngen i
Region Syd v/Plastcenter
Danmark
Danish Water Services

Startdato
23-10-2007

Slutdato
28-02-2012

01-01-2008

31-12-2011

Plastcenter Danmark
Innovationsnetværk

01-01-2009

31-12-2012

Innovationsnetværk
AluCluster

01-01-2009

31-12-2012

Fødevaresektorens
Innovationsnetværk

01-01-2009

31-12-2012

Klyngeudvikling
Forbrug

Milepæle Effekt

Projektejers bemærkninger
Projektet kom i gang med ca. et halvt års forsinkelse pga. forsinkelse i
udstedelsen af tilsagn. Derudover blev det yderligere forsinket af finanskrisen.
Den delvise planmæssighed skyldes bl.a. en lang proces vedr. modtagelsen af
det endelige tilsagn. Derudover har finanskrisen haft negativ betydning for både
de undenlandske kunder og de deltagende danske virksomheder. Projektet er
bl.a. derfor ikke nået så langt, som det initialt var forventet det kunne nå.
Resultater: Det kan især fremhæves, at der er genereret flere
finansieringsmodeller, som har været anvendt i forbindelse med konkrete
projektaktiviteter.

Resultater: Vi har i den grad fået AluCluster drejet ind på et praktisk
anvendeligt spor, betydende at den samlede aluminiums industri bakker op om
AluCluster mere end nogensinde før. Vores kursus udbud (medfinansieret af
Vækstforum) vækster midt i en krisetid, fordi vi har formålet at lave højt
specialiserede kursusforløb. Regionalt er der nu helt åbenlyse muligheder i
store offshore konstruktioner i aluminium. Et arbejde vi kickstartede sammen
med Offshore Center Danmark, og nu kører videre som rent
alumniumsudvikling sammen med Mærsk Olie & Gas.
Vore planlagte projekter kører efter planerne, men det er grundet den
økonomiske krise vanskeligt at måle resultater. Resultater: Stålcentrum har
realiseret et samarbejde med Klyngerne: Alucluster, Plast Center Danmark og
RoboCluster. Derudover afholdes den 21 november en international konference
i Kolding med ca. 60 deltagere fra 5 lande og med deltagelse af ovennævnte
klynger. Konferencen er kommet i stand i et samarbejde med det Europæiske
netværk EHEDG, og der er i samme forbindelse nedsat en dansk komite til at
formidle det fremtidige samarbejde og indhente viden udefra.
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Efteruddannelse af
plastindustriens
medarbejdere V/Plast Center
Danmark

01-02-2008

01-08-2012

Satsning på fødevareklynge i
den syddanske region
v/Væksthus Syddanmark

01-09-2010

30-11-2013

Robocluster
Klyngeintativer/Robocluster

01-09-2008

31-08-2012

REG X/Trekantsområdets
Innovationsforum

16-06-2008

29-02-2012

Vi kom senere i gang end planlagt pga. langsom sagsbehandling. Projektet blev
yderligere forsinket grundet mangel på kompetente undervisere hos AMU såvel
som hos Plast Center Danmark. Vi håber dog at nå 100 % i mål med projektet,
men det kan være at vi ikke når det, da vi kun kunne få projektet forlænget til
august 2012 og ikke til marts 2013, som ansøgt.
Projektets aktiviteter iflg. planen og milepælene iht. ansøgningen er igangsat,
men følger ikke den oprindelig plan, idet opstart af projektet er forrykket. Det har
resulteret i et midlertidigt underforbrug, som dog vil blive indhentet i løbet af
projektperioden. Rammerne for projektet bliver løbende efterset af
styregruppen, som i oktober måned er blevet styrket og langt bredere funderet
med stærk repræsentation af regionens fødevarenetværk. Styregruppen
arbejder nu målrettet med markedsføring, rekruttering af virksomheder og
partnere og interesserede partnere. Samtidig vil det styrkede samarbejde med
netværkene generere flere innovationsgrupper og deltagere i disse og klyngen.
Resultater: Fødevareklyngeprojektet har valgt i samarbejde med Småøernes
Fødevarenetværk og deres tang-projekt at arrangere workshops med fokus på
at introducere tang som ingrediens. Her forventes en række virksomheder at
udvikle nye sundere produkter og være med til at åbne et nyt marked, da tang
er en forholdsvis ny ingrediens.
Projektet har søgt om et ekstra år, og begrundelsen er, at da projektet startede
brugte man næsten et helt kalenderår på at få detaljerne på plads med
erklæringer osv. Resultater: 1) Alle 3 cirkler har stor succes med at finde
firmaer, der vil deltage i de faglige aktiviteter. Der er ca. 15 deltagere i klyngen
om fødevare, 38 i klyngen om Jordbrug og ca. 50 i klyngen om Sundhed. 2) Det
er en stor fordel for det regionale perspektiv, at Syddansk Erhvervsskole,
Udvikling Fyn, Teknologisk Institut og Syddansk Universitet alle er med, og vi
sidder omkring et bord hver 6 uge og videndeler. 3) Vi har stor succes med at
bygge bro ml. det regionale initiativ og RoboClusters nationale
Innovationsnetværk og dermed forankre Syddanmark og Odense som hjemsted
for Robotteknologi og Robot- Innovation i Danmark .
Nogle aktiviteter i REG X er blevet forsinket, da der har været behov for at
kvalificere konceptet for de enkelte delprojekter yderligere. Det gælder særligt
Executive Policy Programmet. Det forventes dog, at alle de i
projektansøgningen beskrevne aktiviteter vil blive gennemført inden for
projektperioden. Resultater: Af resultater kan bl.a. nævnes, at Facilitator
programmet er gennemført. Derudover er der i samarbejde med OECD
gennemført en evaluering af innovationskapaciteten i Region Midt og Region
Syddanmark. Endelig deltog mere end 200 af verdens førende
innovationseksperter og praktikere i European Innovation Conference.
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Udenlandsk arbejdskraft,
efteruddannelse og
tiltrækning

01-04-2008

28-02-2012

Praksisnær lederuddannelse

01-04-2008

30-04-2012

Food Architect

11-06-2008

29-02-2012

SustainAgri

01-07-2011

31-08-2013 Nystartet
projekt

Projektnavn
Holmegaard Kursus- og
træningscenter

Startdato
01-10-2009

Slutdato
31-12-2011

Fremtidsfabrikken Sydfyn

01-01-2011

31-07-2014

Resultater: Udarbejdelse af kravspecifikation til administration af chaufførdata.
Nyhedsbrev til virksomhederne om projektets indhold. Pjece om den
obligatoriske EU-Kvalifikationsuddannelse i Danmark, Tyskland og Polen.
Indsamling af viden og formidling af efteruddannelse nord og syd for grænsen.
Løbende opfølgning på gensidig anerkendelse af beviser nord og syd for
grænsen. Fællesmøde med Intereg-projekt om synergi og projektsamarbejde.
Projektets opstart blev rykket ca. 3/4 år. pga. finanskrisen, som påvirkede
transportbranchen utroligt meget. Det har været vanskeligt at indsamle
dokumentation for den medfinansiering, som kursisterne og de deltagende
virksomheder har ydet i projektet. Resultater: Det første pilotprojekt om den
nye praksisnære lederuddannelse startede i efteråret 2010. Der har vist sig så
stor interesse for projektet, at ikke alle interesserede kunne optages. Forløbet
afsluttede april 2011, og der var en bred positiv tilbagemelding fra deltagerne på
den gennemførte uddannelse. Takket være projektinitiativet er det således
lykkedes at udvikle en egentlig lederuddannelse målrettet transporterhvervet.
Næste hold er startet i september 2011, på baggrund af tilbagemeldingerne fra
de deltagende virksomheder er der sket en række mindre justeringer i
konceptet.

Oplevelseserhverv
Forbrug

Milepæle Effekt

Projektejers bemærkninger
Det tager længere tid end forventet. Finanskrise, og delprojekterne tager
længere tid at realisere.
Uddannelsesforløb for kommunalt ansatte og erhvervsservice kommer i gang
senere end først antager. Udviklingsfasen har været mere tidskrævende end
beregnet, men projektet vil blive færdigt inden for projektperioden. Resultater:
Interessen fra iværksætterside har været over forventning. Over 120 var
interesseret i at deltage, men efter alle var screenet fandt vi 85 egnet til
deltagelse. Det betyder, at målet for antallet af deltagere så rigeligt vil blive
nået.
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Oplevelsernes Academy

16-01-2009

31-12-2012

Oplevelsesøkonomi i og
omkring Vadehavet

01-03-2009

29-02-2012

Leg & Læring – Kids’n
Tweens Lifestyle
International
erhvervsturisme

11-09-2008

31-12-2011

01-07-2009

30-06-2012

Det har vist sig, at flere af aktiviteterne har haft længere forberedelsestid end
forventet, samt at det ikke er så let at få skolerne til at arbejde med udvikling
som beregnet. Samtidig har erhvervet vanskeligt ved at se sig selv i forhold til
uddannelse - hvilket tager tid at modne. Resultater: Oplevelsernes Academy
har søsat 3 udviklingsnetværk, der skal fungere som tryg base for læring og
være forankringspunkt for vidensdeling lokalt, er virkelig en fin succes. Tønder
Kommune har som opdragsgiver initieret projektet, der forventes at kunne
udbredes mange flere steder. Samtidig forventer vi os meget af initiativet med
de SYDDANSKE GUIDER, hvor allerede 4 destinationer har budt ind (Åbenrå,
Sønderborg, småørene, Trekantsområdet). Det første pilotforløb sker i
december.
Vi har fået udsættelse på 1 år da tilsagn blev givet 10 md. efter ansøgningsfrist.
Vi forventer at kunne afslutte dec. 2012. Resultater: OPI samarbejde med
designvirksomheden Tendens, DigiEyes, Institut for Idræt og Biomekanik SDU,
UCL og Spinderihallerne om udvikling af digital platform (hjælpemiddel til lærere
og elever) til idrætsundervisningen. Virksomhederne ser et stort
forretningsmæssigt potentiale i konceptet som lanceres i december. Der er
udviklet 4 andre koncepter for produkter/oplevelser til børn.

Vi oplever lidt udfordringer med etablering af et Ambassadørkops. Det drejer sig
primært om, at vi dækker et stort geografisk område og er i fuld gang med at
identificere top-navne inden for forskning og erhverv, som er relevante. Dette
arbejde tager længere tid end forventet. Alle andre aktiviteter følger milepælene
i ansøgningen. Resultater: 7 vundne konferencer/møder (forventet omsætning
8-10 mio. kr.). Strategisk samarbejde med Sygehusledelsen på Odense
Universitetshospital – det første af sin art i Danmark. Etablering af professional
platform til servicering af regionens kongresværter (web, bidmateriale, film,
præsentationer, håndbøger, imagebrochure m.m.). Spørgeskemaundersøgelse
til 2.671 potentielle kongresværter i region Syddanmark. Inspirerende
konference for værter (Spiren til Værtskab) 31. marts i Odense. Deltagelse i
udviklingssamarbejdet MeetDenmark, hvor der arbejdes på at lette hverdagen
for vores kongresværter igennem udvikling af nye tiltag og værktøjer, afsøgning
af metoder til kommunikation m.m.
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DesignVækst

01-03-2010

28-02-2014

Design2Innovate
(socialfond+regionalfond)

01-03-2011

28-02-2015

Destinationsudvikling
V/Syddansk turisme

01-01-2011

31-12-2013

Doxshelter

13-01-2011

01-03-2014

Projektet har fået projektforlængelse og ændret forløb af milepæle i
overensstemmelse med denne. Projektet følger den revidere plan for milepæle.
Specielt når det gælder kontakt til virksomheder og virksomhedsrettede
aktiviteter i DDC regi er vi betydeligt foran det planlagte. Resultater: Vi har
skabt Designandelen - en organisatorisk platform for designvirksomheder i
regionen, der pt. tæller 69 virksomheder, med fælles online platform,
kompetence og forretningsudvikling og branchegrupper. Vi har etableret DDC i
regionen og gjort dem til en del af erhvervsudvikling i regionen. Vi har etableret
et prototypeværksted. Vi har besøgt 194 virksomheder og givet dem faglig
sparing på, hvordan de kan bruge design i deres virksomhed. Vi har initieret 29
designprojekter, hvor designvirksomheder er blevet matchet med
aftagervirksomheder. Vi har udviklet designIVÆRK – en
designiværksætterordning for designrelaterede erhverv og afviklet de fire første
forløb
Helt overordnet følger vi planen og dermed milepæle delvist. Der er forsinkelse
på projektet, hvilket bl.a. udmønter sig i et underforbrug. Årsagen til forsinkelsen
handler primært om stramning af regler og øget kompleksitet i de regelsæt der
gælder for denne type projekter. Resultater: De første undervisningsforløb er
aftalt med planlagt afvikling i forår og sommer. De forestående aktiviteter er:
Design update d. 25 nov og netværksaktivitet og konference om Design
Thinking d. 6 december på Designskolen. DesignCampen i oktober var en
succes og fik fin presseomtale.
Inddragelse af en styregruppe med private og offentlige repræsentanter har
fungeret særdeles godt. Ressourcer til at styrke den lokale involvering og
forankring har været effektive og gavnet lokalområderne, man har i høj grad
formået at holde fokus.
Projektet er forsinket på grund af en sen modtagelse af byggetilladelse samt
pga. uklarheder om etableringen af en ny kloakledning. Flere af projektets
milepæle er dog nået, men selve byggeriet er endnu ikke påbegyndt.
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Projekt
Oplevelsesiværksættelse

01-09-2010

01-07-2012

Den økonomiske krise samt årets dårlige sommer har resulteret i at Sønderborg
Kommune har oplevet en tilbagegang i antallet af overnatninger, hvilket ikke
stemmer overens med en forventet stigning som projektet skulle medvirke til.
Effekterne specielt i forhold til 1864 aktiviteterne vil først slå igennem efter et
par år og vil derfor først kunne mærkes i år 2014. Resultater: På baggrund af
ideer udviklet i projektet har vi kunne hjælpe aktører igang med at udbyde
guidede kajakturer samt sejlads i optimistjolle. Kajakturene udbydes i privat regi
og projektet har konkret hjulpet med udvikling af en markedsføringsstrategi, der
har medvirket til at turene er blevet en rentabel forretning for udbyderen. En
nyetableret B & B har desuden ladet sig inspirere af det historiske og bruger
bevist 1864 i deres markedsføring. Projektet understøtter de initiativer der er sat
igang for at udvikle en reenactment event med udgangspunkt i 1864. Eventen
kørte i 2011 for andet år og får stadig flere besøgende.

Tværgående/Yderområder/Andet

Projektnavn
Syddanske Ingeniørpionerer

Startdato
01-01-2008

Slutdato
31-12-2011

Mobil Efteruddannelse

01-10-2008

31-08-2012

Forbrug

Milepæle Effekt

Projektejers bemærkninger
Resultater: Af resultater kan bl.a. nævnes, at det er projektets mål at skabe
samarbejder mellem 10 SMV og ingeniørstuderende. Indtil nu har min. 16
virksomheder på Sydfyn engageret sig i samarbejde med ingeniørstuderende
fra SDU – enten fra MCI eller TEK i Odense. Dette samarbejde har involveret
min. 40 ingeniørstuderende, hvoraf min. tre studerende har lavet både praktik
og afgangsprojekt hos samme virksomhed.
Projektet blev en smule forsinket i begyndelsen af projektet.
Resultater: Partnerkredsen er udvidet til 12. 62 lærere/undervisere har deltaget
i projektet. 189 kursister har deltaget i projektet. Projektet har udviklet en mobil
platform, MobiLearn (www.mobilearn.dk), som en af flere muligheder for
praksisnær mobil læring. Der er i projektet arbejdet med flere web 2.0 tjenester
til praksisnær læring. Vi har set en spændende udvikling af gratistjenester og
apps til brug for de uddannelseskoncepter, projektet har udviklet. Der er
desuden udgivet 6 artikler/bogkapitler med omtale og behandling af projektet.
Der samarbejdes med andre mobilorienterede projekter og netværk.
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Brobygning til
arbejdsmarkedet

01-01-2009

31-12-2011

Projektet har haft en tidsmæssig forskydning forårsaget af en længere
opstartperiode end forventet, hvilket har betydet, at der har været et
underforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede forbrug. Projektet kører
nu på fuldt aktivitetsniveau og i foråret 2011 nåede vi midtvejs i forhold til
projektgennemførelsen.
Den aktuelle situationen på arbejdsmarkedet er med til at påvirke effekterne af
projektet i den forkerte retning - men når situationen på arbejdsmarkedet vender
forventer vi, at deltagerne vil være nærmere arbejdsmarkedet og dermed
nærmere en overgang til et ordinært arbejde.

Syddansk Forskerkontakt
(sekretariat)

01-01-2008

31-12-2011

Syddansk Forskerkontakt
(Rammebevilling til netværk)

07-01-2009

30-06-2012

Spin-off factory

01-03-2008

31-08-2012

IDEA Syd 2.0

01-09-2008

29-02-2012

TEK-innovation, Teknisk
innovation i Region
Syddanmarkv/SDU

01-09-2010

31-08-2013

Virksom viden
Kompetenceudvikling og
innovation i yderområder

01-01-2011
01-03-2010

28-02-2014
29-02-2012

Projektet har frem til sommeren 2011 haft et mindre forbrug end forventet, men
en lang række aktiviteter er sat i gang i efteråret 2011 og projektets samlede
forbrug ventes at svare til det oprindelige budget.

Projektet blev forsinket i opstarten, da der først var relevante kompetencer fra
1.1.10. Resultater: Udarbejdelse af forretningsplan. Bekæmpelse af bakterier
med UV LED, Kvalitetssikring af el-tavler, Markedsføringsportal til
laboratorieudstyr og Hærdning af lakker med UV LED. Nanoteknologisk
kopibeskyttelse. Hjemmesiden spin-off-factory.dk, hvor bl.a. modellen for
samarbejde belyses. Stor markedsføringssatsning i samarbejde med andre
omkring spin-off i Iværksætterugen (uge 46).
De 3 af de 4 underprojektet kører helt efter planen. Resultater: Second Life er
lavet om til IDEA-BMC-spil, som vil kunne opfylde det 4. af 5 opsatte
succeskriterier for delprojekt IV.
Aktiviteten i projektet er forskudt i forhold til projektplanen, hvor vi skulle have
startet 1. Januar. På trods af dette har vi opfyldt de fleste delmål for projektet.
Resultater: Blandt ca. 100 virksomhedsbesøg og mange innovationsplaner, jvf.
vores ansøgning, er læringen, at der i hver eneste virksomhed er
innovationsmuligheder.
Projektet kom for sent i gang p.g.a. organisationsændringer og forkerte
ansættelser blandt partnerne. Resultater: Projektet har p.t. haft ca. 8o ledige
højtuddannede i praktik i SMV. Heraf er flere efterfølgende blevet ansat på
ordinære vilkår og løntilskud. Der er bl.a. oprettet 6 videnpiloter. Dette passer
fint ind i Regionens ønske om at tiltrække/fastholde højtuddannede.
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Afsluttede projekter
Projektnavn
Syddansk Turisme 1. halvdel projekt (2007)
Syddansk Turisme 1 halvdel drift (2007)
Plastcenter Danmark
Syddansk turisme 2. halvdel drift og projekt (2007)
Mekatronikklyngen - øget innovationsevne og tiltrækning af
kvalificeret arbejdskraft
Mekatronikklyngen - Internationalisering og markedsføring af
en vækstklynge
Center for fresh convinience
CRS-Lab
Videreudvikling af flagskibet.dk
Filmklyngen i Region Syddanmark
Center for Software Innovation
Igangsætning og udvikling af klynger i Syddanmark
Kvalificering af teknologimatch
Syddansk Turisme hele bevillingen 2008
Udkantsunge og deres forhold til ungdomsuddannelserne.
En so-ciokulturel undersøgelse
Bioenergi klynge - spirende klynge for bioenergi og
bioraffinering
Det Regionale Teknologicenter Stålcentrum
Fresh convinience via alt. salgskanaler
Robocluster
Energieffektiviserings klynge - spirende klynge for
energieffektivisering og energibesparelse
Fokus på dansk Offshore
Det regionale teknologicenter Alucluster
Det Regionale Teknologicenter Offshore Center Danmark
Det regionale Teknologicenter for robotter, sensorer og
intelligente systemer
Knowledge Lab
Stabilisering af GOPO i hypenprodukter

Dato for afslutning
30-06-2007
30-06-2007
31-12-2007
31-12-2007
01-01-2008
01-08-2008
01-08-2008
01-11-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
31-12-2008
01-01-2009
19-01-2009
01-03-2009
01-05-2009
31-07-2009
31-07-2009
31-07-2009
01-09-2009
30-09-2009
01-10-2009
09-12-2009
30-06-2010
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Fokus på dansk offshore - Udvikling af menneskelige
ressourcer
Robots at Play
Miljønetværkernes klimaprojekt for effektiv og intelligent
energiudnyttelse
Faglærte chauffører hos Sydtrafik
Entreprentørskab på kryds og tværs/university College Syd
Alu Kompetenceudvikling v/Alucluster
Lokale Energisystemer
Laboratorier på Designskolen Kolding
SustainAgri
Fresh Food Factory
SustainAgri - Danmarks miljøteknologiske vindue til verden
Danmarks transport og logistikklynge
Etablering af et offshore-uddannelsescenter
Alucluster
Sunde måltider til sygehuspatienter
Wellcome – Spa- og helsefyrtårn i Region Syddanmark

30-07-2010
31-07-2010
31-08-2010
31-08-2010
31-08-2010
31-08-2010
15-09-2010
31-10-2010
31-12-2010
30-06-2011
01-07-2011
31-07-2011
01-08-2011
31-12-2011
31-03-2012
30-06-2011
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