Bi l a g 2 5 b
Indstillingsskema til vækstforum
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Ansøgt beløb
12.028.900,00 kr.
0 kr.
0 kr.

Indstillet beløb
12.028.900,00 kr.
0 kr.
0 kr.

J.nr.:

11/24558

Projektnavn:

Viden- og Innovationspartnerskaber

Ansøger:

Erhvervsakademiet Lillebælt

Adresse:
Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Munke Mose Allé 9
5000 Odense C
Torben Lindegaard Hansen
thl@eal.dk
Odense

Juridisk status og CVR nr.:

CVR. 31684307

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Erhvervsakademiet Kolding, 6000 Kolding, CVR. 31642124.
Erhvervsakademiet Sydvest, 6700 Esbjerg CVR. 31689791.
University College Lillebælt, 7100 Vejle, CVR. 30859480.
University College Syddanmark, CVR. 30840402.
Disse partnere skal deltage i projektnetværk, deltagelse i udvikling af
action learning forløb for personalet ved uddannelsesinstitutionerne,
gennemføre innovationsforløb for de studerende, etablere kontakt til
virksomhederne mv.
IDEA House Esbjerg, 6700 Esbjerg, CVR. 31689791; skal skabe
rammer for virksomheders innovative arbejde gennem tilrettelæggelse
af kompetenceudviklingsforløb, innovations camp og internationale
aktiviteter.
Welfare Tech Region, 5230 Odense M, CVR. 32700020; skal bidrage med videndeling, virksomhedskontakter og pr.
Knowledge Lab, SDU, 5230 Odense M, CVR. 29283958; skal deltage i projektets formidling af viden og erfaringer og videnopsamling.

OUH Kvalitetsafdelingen, 5000 Odense C skal deltage vurdering af projektets produkter og bæredygtige VIP’er samt i undervisning.
KOMMUNER, der indgår i VIP-partnerskabet:
Forebyggelsescentret, Langelands Kommune, CVR. 29188955
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Aktiv Pleje, Billund Kommune, CVR. 29189765
Faaborg Midt Kommune, CVR. 29188955
Udvikling Odense, 35209115
VIRKSOMHEDER, der indgår i VIP-partnerskabet:

Medisat, CVR. 30514343
Team Online, CVR. 21109002
Lama Grafik, cvr 18597543
Red Ink A/S, cvr. 32087906
Bestnet A/S, cvr. 32893635
Easyfood A/S, cvr. 25652762
Kettek ApS, cvr. 31412498
Neros Automation A/S, cvr. 31057841
Mikroværkstedet A/S, cvr. 15314400
Asbjørn og Borberg ApS, cvr. 31476526
Funder ApS, cvr. 289731
P. Hagen-Sørensen Maskinfabrik ApS, cvr. 19356175
Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S, cvr. 21504971
Curaga ApS, cvr. 33956258
Comco, cvr. 10984793
10:30 Visuel Kommunikation, cvr. 29532125
Øvrige netværksdeltagere:

Interesseerklæringer

Virksomheder
Base It, CVR. 27726178
ITEK A/S, CVR. 30830415
Etronic A/S, CVR. 25379527
FlowIT A/S, CVR. 26829798
KreativProces.dk, CVR. 31205603
Madsen og hjernø ApS, CVR. 32566642
PlayAlive A/S, CVR. 31279429
Kommuner m.m.
Odense Kommune, CVR. 35209115
Svendborg Kommune, CVR. 29189730
Sønderborg Kommune, CVR. 29189773
Sønderborg Kommune, Living Lab Sønderborg, CVR. 29189773
Trekantens Innovationsforum, CVR. 30416473
Aabenraa Kommune, CVR. 29189854
Middelfart Kommune, CVR. 29189684
Fredericia Kommune, CVR. 69116418
Projektstart / Projektslutning:

1. januar 2012

Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Velfærdsteknologier og -service

Strukturfonds indsatsområde:

Socialfonden prioritet 1 – en kvalificeret arbejdsstyrke
1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning
Tema 3: Innovation og videnspredning

Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:

31. august 2014
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Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

I) Særlig fokus: Satsning på velfærdsteknologi og kompetenceudviklingen i forbindelse hermed.

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Viden og innovationspartnerskaber er et ambitiøst anlagt projekt, der vil etablere strategiske videns- og innovationspartnerskaber (herefter VIP) mellem regionens erhvervsakademier og professionsuddannelser,
virksomheder samt offentlige aftagere. Det fælles mål er kompetenceudvikling – både på udbyder og efterspørgselssiden - og projektet vurderes dermed at være et nyt og væsentligt bidrag til vækstmodellen idet, den
målrettet styrker uddannelses-benet i modellen.
De specifikke mål med projektet er:
• At hjælpe eksisterende og nye virksomheder med at skabe bedre job gennem kompetenceudvikling,
innovationsforløb og investering i studerendes tværfaglige vide, som skal resultere i nye produkter
og koncepter inden for velfærdsteknologier og – service,
• At flere virksomheder orienterer sig mod det velfærdsteknologiske forretningsområde
• At flere virksomheder får afdækket deres eksportpotentiale og får etableret forretningskontakter
• At uddanne studerende og ansatte ved regionens merkantile, tekniske, pædagogiske og sundhedsfaglige videregående uddannelser til deltagelse i innovationssamspil med private virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsløsninger,
• At regionens offentlige institutioner støttes i udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske koncepter og løsninger
Konkret vil man i projektet gennemføre:
1) Udvikling og gennemførelse af innovationsforløbet for virksomhedernes medarbejdere, der er målrettet inden for det velfærdsteknologiske forretningsområde og de virksomheder, der har potentiale
til at træde ind i dette område (sidestepping)
2) Action Learning forløb for undervisere og studerende på tværs af uddannelsesinstitutioner, hvor de
klædes på til at forstå forretningsområdet og organisere innovationsforløb i tværfaglige miljøer samt
at tænke entrepenant.
3) Etablering af Videns- og innovationspartnerskaber (VIP) i forlængelse af de to innovationsforløb.
VIP er et partnerskab mellem en virksomhed, en afsætterorganisation (offentlig) og minimum to uddannelsesinstitutioner. Det strategiske partnerskab etableres omkring et givent problemfelt, stillet af
virksomheden, som uddannelsesinstitutioner er med til at løse. Fx undersøgelse af eksportpotentiale,
afdækning af markedspotentiale, business cases, brugerfeedback m.m.
4) Evaluering og videnspredning gennem udstillinger, konferencer og webinars
Projektet er relevant i forhold til Vækstforums forretningsområde Velfærdsteknologier og -service.
Det vil gennem de ovenfor nævnte aktiviteter bidrage til vækst i eksisterende virksomheder i og med, at flere
virksomheder orienterer sig mod forretningsområdet og i og med, at de i kraft af de strategiske partnerskaber
får adgang til de studerendes viden og tværfaglige kompetencer. Sygeplejerske-studerende repræsenterer
ofte en virksomheds slutbrugere, og deres viden om konkrete behov er essentielle, ligesom studerende fra de
merkantile uddannelser eksempelvis kan bidrage med markedsanalyser.
Samtidig vil man i projektet bidrage til etablering af flere nye virksomheder inden for forretningsområdet
gennem målrettet kompetenceudvikling af de studerendes entreprenante kompetence, der så oplagt kan udnytte de spin-off muligheder, som opstår i kraft af et tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder.
Endelig vil projektet bidrage til den tredje målsætning for forretningsområdet, frigørelse af arbejdskraftressourcer i det offentlige gennem implementering af nye løsninger og optimering af arbejdsflow. Deltagende
kommuner kan ligeledes trække på de studerendes viden og kan i et tættere samarbejde med leverandørerne
blive inspireret til at implementere og anvende nye løsninger.
Samtidig har opkvalificering af fremtidens medarbejdere på social- og sundhedsområdet en langsigtet effekt,
da de – når de er færdiguddannede – er fortrolige med velfærdsteknologier, og dermed både kan anvende,
men også bidrage til udviklingen af nye velfærdsteknologiske løsninger.
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Denne side af projektet matcher i høj grad Vækstforums partnerskabsaftale med staten omkring det velfærdsteknologiske fyrtårn, hvor behovet for kompetenceudvikling af både den nuværende og den fremtidige
arbejdsstyrke anerkendes.
Projektet adresserer de udfordringer, der er inden for forretningsområdet omkring behovet for at styrke det
offentlig-private samarbejde, styrke udbuddet af velfærdsteknologiske produkter og virksomheder og behovet for bedre implementering af eksisterende løsninger. Samtidig tager projektet hul på de udfordringer, der
stilles op i den kommende handlingsplan, hvor behovet for kompetenceudvikling er identificeret.
Bag ansøgning er et partnerskab bestående af regionens professionshøjskoler, IDEA Esbjerg og Welfare
Tech Region, 15 virksomheder og en række kommuner. Det vurderes at være et stærkt partnerskab, der i høj
grad fokuserer indsatsen ved at gennemføre et projekt med stort volumen, koordineret med de øvrige initiativer på området.
Projektets nyhedsværdi ligger i den tværfaglige tilgang og den massive og samtidig målrettede brobygning
mellem uddannelsesinstitutioner samt udbydere og efterspørger. Der er en del aktiviteter omkring de egentlige strategiske partnerskaber, der har en så generel karakter, at det er tvivlsomt, at det ligger inden for det
velfærdsteknologiske forretningsområde. Ligesom det er tvivlsomt, at aktiviteterne har en tilpas stor nyhedsværdi.
En anden side af ansøgningen, der har innovativ karakter, er det målrettede arbejde med at få virksomheder
fra øvrige brancher ind på forretningsområdet gennem ’sidestepping’. Sekretariatsgruppen vil gerne holde
ansøger engageret på denne målsætning med projektet, da man vurderer, at der er hurtigere kan skabes kommercielle succeser ved, at virksomheder, som allerede er på markedet, hjælpes ind på dette område og tilpasser eksisterende produkter og services forretningsområdet omkring velfærdsteknologi. Derfor vil et tilsagn
være bundet af, at der løbende i projektet kan dokumenteres en indsats i forhold til rekruttering af de virksomheder, hvor kun en mindre del af virksomhedens aktiviteter kan knyttes til velfærdsteknologi- og services.
Effekterne i budgettet er ambitiøse, men forbundet med usikkerhed.
Konklusion
Projektet er relevant for forretningsområdet i det, det vil styrke uddannelses- og kompetencedelen til gavn
for den samlede vækst (vækstmodel). Der arbejdes i projektet på koblinger af forskellige platforme. Den
tværfaglighed, der arbejdes ud fra i projektet – både i koblingen mellem velfærdsuddannelser og de merkantile uddannelser – men også mellem offentlig og private virksomheder – vurderes at give positive effekter
konkret i form af flere offentlige-private innovationspartnerskaber og flere iværksættere og flere arbejdspladser inden for forretningsområdet. Men også effekter i form af større social kapital i regionen omkring det
velfærdsteknologiske område, da projektet forsøger at igangsætte en omstilling fra en gammel måde at definere sektor og industri på til mere flexible innovationspartnerskaber, baseret på en triple-helix tankegang.

Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn, såfremt
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Socialfond på 12.028.900 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at udbetaling af rater kan ske, når der forelægger en godkendt rekrutteringsplan, der redegør
for, hvorledes man vil sikre deltagelse fra virksomheder, hvor mindre end 10 % af virksomhedernes aktiviteter kan knyttes til forretningsområdet,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.
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Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori: A

Ansøgers korte resumé af projektet:
Udvikling af nye produkter og koncepter indenfor området velfærdsteknologi i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, den offentlige sektor og private virksomheder er temaet i nærværende projekt.
I Region Syddanmark ønsker man at skabe arbejdspladser og opnå vækst inden for velfærdsområdet, ligesom man ønsker at styrke uddannelsesniveauet i de videregående uddannelser inden for innovation og
iværksætteri. Herudover ønsker man at frigøre arbejdsressourcer inden for social- og sundhedsområdet gennem brug af nye teknologier og serviceydelser.
De erhvervs- og professionsrettede uddannelsesinstitutioner har indgået udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet om at deltage i udviklingen af den regionale satsning indenfor det velfærdsteknologiske
område.
Private virksomheders innovative kompetencer skal ifølge vækstplan for Region Syddanmark udvikles gennem uddannelse indenfor innovation og kreativitet, så deres kompetencer i forhold til udvikling og implementering af nye produkter og ydelser videreudvikles.
En væsentlig forudsætning for at dette kan lykkes er, at der udvikles mere forpligtende partnerskaber mellem
offentlige og private leverandører af produkter og ydelser på den ene side og uddannelsesinstitutionerne på
den anden siden.
Projektet vil skabe tværgående forpligtende viden- og innovationspartnerskaber (VIP) mellem private virksomheder, det offentlige og uddannelsesinstitutioner, så disse kan bidrage til udviklingen af nye produkter
og services.
Projektets formål:
Formålet er overordnet at bidrage til regionens vækstsatsning på det velfærdsteknologiske område gennem
udvikling af tværgående innovationsalliancer mellem videninstitutioner, offentlige institutioner og private
virksomheder, som kan sikre, at forskning og viden bliver omsat til innovative produkter, velfærdsydelser og
kompetencer for virksomhederne og til glæde for den offentlige forvaltning og i sidste ende brugeren.
Specifikke mål:
• At hjælpe eksisterende og nye virksomheder med at skabe bedre job gennem viden og innovation til
nye produkter og koncepter inden for velfærdsteknologier og – service,
• At uddanne studerende og ansatte ved regionens professionsrettede, merkantile, tekniske, pædagogiske og sundhedsfaglige videregående uddannelser til deltagelse i innovationssamspil med private
virksomheder og offentlige leverandører af velfærdsløsninger,
• At regionens offentlige institutioner støttes i udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske koncepter og løsninger,
• At iværksætterkulturen styrkes gennem tættere samarbejde mellem det private og det offentlige samt
gennem en styrkelse af det entreprenante og innovative element i uddannelserne,
• At danske virksomheder styrker forretningsforbindelserne til udlandet, bl.a. gennem deltagelse i internationale messer og konferencer og i forbindelse med studerendes udlandspraktikker.

Projektets målgruppe:
•

•
•
•

Virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologiske løsninger – og primært virksomheder, der ønsker at komme ind på nye internationale markeder,
Virksomheder af en vis størrelse, der arbejder med teknologier eller produkter, der gennem systematisk innovation kunne ”sidesteppes” til velfærdsområdet,
Offentlige virksomheder, der ønsker at underlægge deres processer nye teknologier med henblik på
optimering og arbejdsbesparende workflow,
Studerende fra professions- og de erhvervsrettede uddannelser, der ønsker et dybdegående domænekendskab til det velfærdsteknologiske forretningsområde.
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Projektets forventede effekter:
1) Flere produkt og procesinnovative virksomheder
Ansøger angiver:
I projektperioden vil antallet af produkt- og procesinnovative virksomheder stige i og med, at de indgår i
innovations- og partnerskaber med studerende, hvor de får mulighed for at koble strategisk innovation til et
forpligtende testområde. Således vil 40-60 virksomheder deltage i de tværgående innovationssamarbejder,
15 eksisterende virksomheder vil undergå en udvikling frem mod at være produkt- og procesinnovativ gennem ’sidestepping’ aktiviteter. Der etableres 5-8 nye virksomheder
1-3 år efter projektperioden vil 40-60 virksomheder blive proces- og produktinnovative.
På længere sigt – efter 2017 - vil der fortsat blive etableret videns- og innovationspartnerskaber omfattende
40-50 og der vil årligt genereres 4-5 virksomheder som effekt af projektet.
Sekretariatets vurdering:
Det vil sige, at der er markante on-going effekter på kort, men særligt på lang sigt, der samtidig er forbundet
med usikkerhed.
2) Vækst i nye virksomheders eksport som andel af deres samlede omsætning
Ansøger angiver:
I projektperioden er der ingen effekter, men deltagende virksomheder får udarbejdet en plan, der afdækker
eksportpotentiale.
De deltagende virksomheder vil umiddelbart efter projektperioden opleve en vækst på 8-10 % som følge af
øget internationalt samarbejde og eksportplanen.
På lang sigt vil de deltagende opleve en stigning af eksporten på ca. 10-15 % om året. Dvs. at der også her
etableres en generisk maskine, som kontinuerligt leverer effekter.
Sekretariatets vurdering:
At eksportvæksten for en virksomhed vurderes sandsynlige, da eksportvæksten for forretningsområdet - før
finanskrisen – lå på 20-40 %.
3) Stigning af andelen af arbejdsstyrken med videregående uddannelser, der er relevante for forretningsområdet
Ansøger angiver:
I projektperioden forventes 25 blive ansat inden for forretningsområdet.
De nærmeste 1-3 år: 15-20 % af de studerende, der deltager i videns- og innovationspartnerskaber opnår
ansættelse inden for forretningsområde.
På lang sigt vil 30 % af de studerende, der deltager i videns- og innovationspartnerskaber opnå ansættelse
inden for forretningsområdet.
Desuden vil 200 medarbejdere fra offentlige og private virksomheder deltage i kompetenceudviklende innovationsforløb, hvor virksomhedernes medarbejdere opkvalificeres i at agere på det velfærdsteknologiske
marked – nationalt og internationalt.
Sekretariatets vurdering:
Effekterne vurderes ambitiøse i og med at ansøger angiver, at kompetenceudviklingen i projekterne har en
direkte effekt på beskæftigelsen inden for forretningsområdet. Det må dog være forbundet med en vis grad af
usikkerhed, men det er vilkårene for de fleste kompetenceudviklende projekter, hvor der investeres i viden
frem for konkrete produkter.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
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Kompetenceudvikling og opkvalificering af 520 medarbejdere og studerende
Etablering af tværfaglige innovationssamarbejde med deltagelse af 33 virksomheder
Etablering af 25 viden- og innovationspartnerskaber
Udvikling af minimum 15 velfærdsteknologiske løsninger
Etablering af 5-8 virksomheder
60 nye arbejdspladser målrettet corporate innovation

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:

Procent:

24.057.800 kr.
12.028.900 kr.

Kontante regionale tilskud:

100 %
50,00 % Socialfondsmidler

kr.

Egenfinansiering:

5.328.900 kr.

Finansiering via deltagerfinansiering:

6.700.000 kr.

Nærmere beskrivelse:

%
22,15 % Offentlig lignende egenfinansiering
fra uddannelsesinstitutionerne.
27,85 % 1.600.000 kr. som privat deltagerfinansiering fra private virksomheder
og 5.100.000 kr. som finansiering
fra offentlig lignende partnere fra
uddannelsesinstitutionerne.
%

Statslige indirekte tilskud:

kr.

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

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

Indstillet:

Procent:

24.057.800 kr.
12.028.900 kr.
kr.

Egenfinansiering:

5.328.900 kr.

Finansiering via deltagerfinansiering:

6.700.000 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %

50,00 % Socialfondsmidler
%
22,15 % Offentlig lignende egenfinansiering
fra uddannelsesinstitutionerne.
27,85 % 1.600.000 kr. som privat deltagerfinansiering fra private virksomheder
og 5.100.000 kr. som finansiering
fra offentlig lignende partnere fra
uddannelsesinstitutionerne.
%

Statslige indirekte tilskud:

kr.

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%
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Kommentarer til budgettet:
Der forelægger partnerskabserklæringer fra private virksomheder der kan godtgøre den private deltagerfinansiering.
Statsstøttevurdering:
Projektet består af delprojekter, der skal vurderes individuelt ift. statsstøttereglerne. Sekretariatet vurderer, at
nogle af de nuværende aktiviteter i delprojekterne kan være i strid med statsstøttereglerne.
Det er aktiviteterne omhandlende kompetenceudvikling, hvor det kan vurderes at partnerne i projektet kan
opnå en fordel. De øvrige aktiviteter i projektet vurderes ikke at være i strid med statsstøttereglerne.
Sekretariatet vurdere dog; at kompetenceudviklingsaktiviteterne giver deltagerne generelle kompetencer der
ikke kun kan benyttes til udførelse af nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende
virksomhed, men også giver kvalifikationer, der i vidt omfang kan benyttes i andre virksomheder eller på
andre arbejdsopgaver.
Dette indebærer, at kompetenceudviklingsaktiviteterne kan kategoriseres som generel uddannelse jfr. art. 38,
2). Dette giver mulighed for følgende maksimale offentlige støttesatser i projektet jfr. art. 39.
Små virksomheder: 80 % af de støtteberettigede udgifter.
Mellemstore virksomheder: 70 % af de støtteberettigede udgifter.
Store virksomheder: 60 % af de støtteberettigede udgifter.
Finansieringen er derfor i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

Yderområde procent:
Projektet vil også omfatte aktiviteter i yderområderne, men det er ikke et særligt fokus i
projektet.

14 %
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