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J.nr.:

11/24528

Projektnavn:

Energi- og innovationsuddannelser i Region Syddanmark

Ansøger:

Green Network

Adresse:

Lysholt Allé 10

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Dorthe Bramsen Clausen
dbc@greennetwork.dk
Vejle Kommune

Juridisk status og CVR nr.:

Forening, CVR: 30042093

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Green Network, 7100 Vejle, CVR 30042093; projektleder og bidrager med faglige input til udvikling af uddannelsen
TEK-Momentum, 5230 Odense, CVR 29283958; ansvarlig for udviklingen af energiuddannelsen samt effektvurdering af samme.
IDEA, SDU, 5230 Odense, CVR 29283958; ansvarlig for udvikling
af innovationsdelen i energiuddannelsen
MiljøForum Fyn, 5230 Odense, CVR 27487300, udbrede kursustilbuddet til medlemsvirksomheder på Fyn
GroNet, Aabenraa kommune, 6200 Aabenraa, CVR 29189854, udbrede kursustilbuddet til medlemsvirksomheder i Sønderjylland
Miljønetværk Syd, 6700 Esbjerg, SE-nr. 30102304, udbrede kursustilbuddet til medlemsvirksomheder i Sønderjylland

Øvrige netværksdeltagere:

Lean Energy Cluster, 6400 Sønderborg, CVR 29 72 75 38, støtter op
om realisering af projektaktiviteterne.
Ingeniørforeningen i Danmark, 1780 København V, CVR 21465216,
bidrager med faglige input til uddannelsen.
Fiberline Composites A/S, 5500 Middelfart, CVR 13639108; bidrager
til udvikling og afprøvning af uddannelsen
Eaton Electric ApS, 7100 Vejle, CVR 14548408, bidrager til udvikling
og afprøvning af uddannelsen
Carlsberg Danmark A/S Supply Chain, 7000 Fredericia, CVR
25508386; bidrager til udvikling og afprøvning af uddannelsen

Projektstart / Projektslutning:

01. januar 2012

Vækstforums forretningsområde

Energi; energieffektivisering
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eller særlig indsatsområde
Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning
1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A
Tema 5: Grøn Vækst
16. En bæredygtig grøn økonomi i hele Danmark

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet ligger indenfor forretningsområdet Energi; Energieffektivisering.
Projektet har det overordnede formål at styrke kompetencerne inden for energieffektivisering.
Den primære målgruppe for projektet er virksomheder, som ser et potentiale i at energieffektivisere produktionen og skabe innovative energiløsninger. Den sekundære målgruppe er virksomhederne inden for Lean
Energy, som skal levere og udvikle de nødvendige energieffektive løsninger.
Projektet om Energiuddannelse bygges op om 4 offentlig-private netværk i regionen. Netværkene repræsenterer samlet ca. 600 virksomheder i regionen. Projektet vil blive ledet af Green Network og den faglige udvikling af uddannelsen vil ske i samarbejde med relevante parter fra SDU, Ingeniørforeningen, DONG og
virksomhederne.
Sekretariatet vurderer, at der er tale om et partnerskab, hvor virksomhedsrepræsentationen er god og som
besidder de relevante faglige kompetencer.
Det er sekretariatets vurdering, at der i branchen for energieffektive teknologier er behov for et stærkt hjemmemarked, der stiller krav til fortsat udvikling. Virksomhederne i Syddanmark er generelt tilbageholdende
med investeringer i energieffektiviseringer bl.a. på grund af manglende viden. Dette projekt vil medvirke til,
at regionens virksomheder vil øge investeringer i energieffektive teknologier, hvilket dels vil medføre øget
værditilvækst/reducerede driftsomkostninger for deltagende virksomheder og dels styrke et stærkt hjemmemarked, som vil medvirke til at øge udviklingen af nye energieffektive produkter.
Uddannelsesprojektet supplerer initiativet i Lean Energy ved at styrke efterspørgslen på området og kvalificere virksomhederne til i højere grad at deltage i udviklingsarbejder.
Effektvurdering
Projektet ”Energi- og innovationsuddannelse i Region Syddanmark” har positiv indflydelse på forretningsområdets udfordringer. De tværgående kriterier samt Mål 2-kriterierne, herunder additionalitet, offentligtprivat partnerskab samt samordning og koordinering, er opfyldt.
Samlet vurderes det, at effekterne på kort sigt er sikre, men af mindre omfang og på længere sigt har potentiale til at yde et væsentligt bidrag til at styrke samarbejde mellem udbud og efterspørgselssiden inden for
energieffektive teknologier. Projektet vil således øge de medvirkende virksomheders konkurrenceevne og
samtidig understøtte Lean Energy i deres arbejde for at skabe innovative samarbejder mellem udbud og efterspørgsel.

Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Socialfond på 1.718.550 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 546.050 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,9 % af de
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godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet stilles til rådighed
for offentligheden.

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

Kategori: A

Ansøgers korte resumé af projektet:
Projektet skal bidrage med at styrke kompetencerne hos virksomhederne indenfor energi/energiinnovation.
Projektet skal efteruddanne virksomhedernes nøglemedarbejdere, så de bliver i stand til at trimme virksomhedens produktionsapparat, at udvikle nye produkter og processer samt at skabe efterspørgsel efter lavenergiløsninger hos danske virksomheder.
I projektperioden udvikles en energi-/energiinnovationsuddannelse sammen med en række virksomheder,
Syddansk Universitet og Ingeniørforeningen i Danmark. Uddannelsen vil først blive testet hos et hold af 20
personer. Derefter justeres uddannelsen ud fra erfaringerne fra første gennemløb, inden de afvikles på yderligere 3 hold. I alt vil 70 personer blive uddannet i projektperioden. Uddannelsen vil i alt forløbe over 9 dage. Når projektet er afsluttet skal uddannelsen indgå som en ordinær efteruddannelse hos SDU.

Projektets formål: Projektet skal bidrage med at styrke kompetencerne hos virksomhederne inden for energieffektivisering.

Projektets målgruppe: Projektets målgruppe er de energiansvarlige på regionens energiforbrugende produktionsvirksomheder.

Projektets forventede effekter:
Forventede effekter:
• 60 % af de virksomheder der har gennemført uddannelsen har indkøbt energirigtige løsninger til deres produktion
• De virksomheder der har gennemført uddannelsen har øget deres investeringer i energieffektive teknologier med 20 %
• Innovationsniveauet er øget med 50 % 1 år efter endt uddannelse.
• De virksomheder der har gennemført uddannelsen har reduceret deres energiforbrug med 20 % et år
efter endt uddannelse
Virksomhedernes øgede viden om energieffektivisering vil føre til større og mere kvalificeret efterspørgsel
efter energieffektive løsninger.
Dette vil få betydning for såvel de deltagende virksomheder i form af øget produktivitet/lavere omkostninger
samt skabe et større og mere kvalificeret hjemmemarked, som er en væsentlig parameter for den fortsatte
udvikling af nye energieffektive løsninger, der er en forudsætning for fortsat vækst på det globale marked.

Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
1. Effektvalg:
[2.5.2.] Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder
Målsætningen er at opkvalificere energiansvarlige fra 70 virksomheder i Region Syddanmark.
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Det forventes, at denne opkvalificering vil medføre øget investering i nye energieffektive teknologier. Øget
dialog mellem kritisk efterspørgsel efter energieffektive løsninger og producenter af løsningerne formodes at
skabe øget innovation blandt begge parter samt øget investering.
Det forventes, at de deltagende virksomheder øger deres investeringer i energieffektive løsninger med 10 %
og reduceret energiforbruget med 20 % et år efter endt uddannelse.
Sekretariatets vurdering:
Det vurderes, at projektet har en hurtig og sikker, men mindre, effekt på indikatoren. Effekterne i investering
i effektiv energiteknologi leveres både i projektperioden og efterfølgende.
2. Effektvalg:
[4.1.1.] Stigning i andelen af arbejdsstyrken med erhvervskompetencegivende uddannelser der er relevante
for forretningsområdet
Virksomheder der leverer energieffektive løsninger har i høj grad behov for et hjemmemarked, som stiller
høje krav til energieffektive løsninger og som har kompetencerne til at indgå i innovative udviklingsforløb.
Projektets formål er at opkvalificere virksomhedernes nøglemedarbejdere, så de bliver i stand til at optimere
virksomhedens produktionsapparat ved at implementere energieffektive løsninger og indgå i udvikling af
nye løsninger. Dette vil få betydning for de deltagende virksomheder i form af øget produktivitet/lavere omkostninger.
Sekretariatets vurdering:
Det vurderes, at projektet har en hurtig og sikker, men mindre, effekt på indikatoren.
3. Effektvalg:
[2.4.3.] Vækst i virksomheders investeringer i forskning og udvikling
Energiuddannelsen vil også styrke deltagernes innovative kompetencer, således at de i højere grad bliver i
stand til at implementere og udvikle nye energieffektive løsninger.
Projektets samarbejde med Lean Energy vil bidrage til at skabe direkte forbindelse mellem efterspørgsel og
udbud af energieffektive teknologier. Med relevante kompetencer inden for såvel energieffektivitet som
innovative processer, er der er stort potentiale i, at uddannelserne vil initiere konkrete udviklingsprojekter
mellem kursets deltagende virksomheder og medlemmerne af Lean Energy. Fortsat udvikling af nye energieffektive løsninger, er en forudsætning for at sikre vækst på det globale marked.
Sekretariatets vurdering:
Det vurderes, at projektet på kort sigt har en sikker, men mindre, effekt på indikatoren, mens projektet på
længere sigt har potentiale til at få en mere betydelig effekt på forretningsområdet.
Samlet vurdering:
Samlet vurderer sekretariatet, at effekten er underbygget og god i forhold til Vækstforums tilskud.
Projektet ”Energi- og innovationsuddannelse” takler forretningsområdets udfordringer. De tværgående kriterier samt Mål 2-kriterierne er opfyldt.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i perioden: 4
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion: 50
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner: 20
Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 0
Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0
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Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:

Ansøgt:

Procent:

3.437.100 kr.

100 %

1.718.550 kr.

50 % Fra EU’s Socialfond

546.050 kr.

Egenfinansiering:

Nærmere beskrivelse:

15,9 % Regionale Erhvervsudviklingsmidler
%

kr.
1.172.500 kr.

34,1 %

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

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

Indstillet:

Procent:

3.437.100 kr.
1.718.550 kr.
546.050 kr.

Egenfinansiering:

kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %
50 % Fra EU’s Socialfond
15,9 % Regionale Erhvervsudviklingsmidler
%

1.172.500 kr.

34,1 %

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

Kommentarer til budgettet:
Projektet søger om 65,9 % i offentlig støtte - 75 % støtte til projektets administrationsudgifter og 60 % støtte
til de virksomhedsrettede tiltag, hvilket er den maksimale støtteprocent til de involverede virksomheder. Se
desuden statsstøttevurderingen nedenfor.

Statsstøttevurdering:
Det vurderes, at de deltagende virksomheder vil få en konkurrencemæssig fordel som følge af projektets
aktiviteter. Der er således tale om, at projektet indeholder statsstøtte.
Sekretariatet vurderer dog, at der er tale om generel uddannelse under Gruppefritagelsesforordningen artikel
38, fordi flere virksomheder deltager i samme uddannelsesforløb. Det indebærer, at der kan ydes en maksiSeneste ændring foretaget den 01-12-2011
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mal offentlig støtte på 60 % af de samlede støtteberettigede udgifter, når medarbejdere fra alle størrelser
virksomheder skal kunne deltage i uddannelsen. For at undgå at arbejde med differentierede støttesatser afhængig af virksomhedernes størrelse, har ansøger besluttet at gennemføre projektet med 60 % offentlig støtte
til de virksomhedsrettede tiltag. Differentierede støttesatser indebærer en mere kompleks administration.

Yderområde procent:
Projektet vil gavne hele regionen.
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