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Indstillingsskema til vækstforum
Ansøgt beløb
4.181.287,87 kr.
0 kr.
1.481.287,87 kr.

Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler
J.nr.:

11/24563

Projektnavn:

Kompetence Boost

Ansøger:

Væksthus Syddanmark

Adresse:

Forskerparken 10C, 5230 Odense M.

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Susanne Thagaard
st@vhsyddanmark.dk
Odense

Juridisk status og CVR nr.:

Erhvervsdrivende fond, 30089448

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Øvrige netværksdeltagere:

Indstillet beløb
0 kr.
0 kr.
0 kr.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billund Erhvervsfremme, CVR 30260678
Esbjerg Erhvervsudvikling, CVR 30164210
Middelfart Erhvervsråd, CVR 10110173
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland, CVR 26409640
Nordfyn Erhvervsråd, CVR 19772373
Østfyns Erhvervsråd, CVR 10619394
Svendborg Kommune – Erhvervskontoret, CVR 29189730
Tønder Kommune – Erhvervsafdelingen, CVR 29189781
Varde Erhvervs- og Turistråd, CVR 30156080
Ærø Turist- og erhvervsforening, CVR 30930932
Udvikling Fyn (Odense, Svendborg, Kerteminde, FaaborgMidtfyn, Assens), CVR

•
•
•
•
•
•
•

Fredericia Erhvervsudvikling (forventes eftersendt)
Punkt H (Haderslev) (forventes eftersendt)
Fonden Business Kolding (forventes eftersendt)
Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (forventes eftersendt)
Vejle Erhvervsudvikling (forventes eftersendt)
Erhvervenes Hus Aabenraa (forventes eftersendt)
UdviklingsVEJEN (forventes eftersendt)

Alle de ovennævnte kommuner og erhvervskontorer leverer deltagere
til kompetenceudviklingsforløbet samt medfinansiering i form af timer
ved deltagelse på forløbet.
• Bøjsø døre og vinduer A/S, CVR 12224494
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektstart / Projektslutning:
Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

Hotel Lyngheden A/S, CVR 29835195
Grindsted Erhvervsskole, CVR 18117118
Advodan Vejen A/S, CVR 25575288

Global Partner ApS, CVR 33053983
Restaurant Thummelumsen, CVR 29958971
Eltrik ApS, CVR 78133015
Toprevision ApS, CVR 15737735
MacPartner A/S, CVR 10978181
Udviklingspark Nord, CVR 26249112
Arista ApS, CVR 21128244
Erhvervsbogholderiet, CVR 32717586
Albriva, CVR 31068436
C.C. Jensen A/S, CVR 34044511
DanPilot, CVR 30071735
Advokathuset Svendborg, CVR 18306336
Plastech Technology ApS, CVR 19594181
Burgaard Sørensen A/S, CVR 19407330
ITplaneten A/S, CVR 29534586
SprogNatur, CVR 25678125
QRS A/S, CVR 28686420
Bangsgaard & Paludan ApS, CVR 33363257
EURISCO, CVR 20925604
JMSManagement ApS, CVR 26468736
Key2Green, CVR 27281303
Schmidt Nielsen ApS, CVR 33778996
Astrid Leisner & Søn ApS, CVR 25472071
Niels Skyt Jensen, CVR 15728507
Krogsgaards Maskinværksted, CVR 10852900
Anding Engineering & Design, CVR 30660218
Con E Com A/S, CVR 10078822
Brixen Studio, CVR 33832273
Syddanske Forskerparker, CVR 14555277
USON Plast A/S, CVR 27308163

Dato måned år
Dato måned år
1. januar.2012
31. december 2013
• Velfærdsteknologi og -service
• Energi
• Oplevelseserhverv
• Spirende klynger
Udvikling af menneskelige ressourcer
Bedre vilkår for nye vækstvirksomheder
6. Væksthusene

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet har fokus på at styrke væksten i virksomhederne indenfor Syddansk Vækstforums
forretningsområder (Velfærdsteknologi – og service, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende klynger) via
gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb for erhvervskonsulenter.
Projektet betragter erhvervskonsulenterne som en vækstkilde for virksomhederne, og det forudsættes, at

Seneste ændring foretaget den 01-12-2011

Side 2 af 8

styrkede kompetencer hos erhvervskonsulenterne kan omsættes til vækst på virksomhedsniveau.
Erhvervskonsulenternes rolle som vækstkilde underbygges af resultaterne fra et nyligt gennemført projekt,
GrowthBooster, hos Væksthus Syddanmark. Her indgik udvalgte virksomheder i et koncentreret vækstforløb
med intensiv sparring fra erhvervskonsulenterne, hvilket resulterede i, at de deltagende virksomheder
oplevede en omsætningsvækst på 76% målt over en periode på to år.
Via Kompetence Boost vil deltagerne få et større fokus på, hvordan virksomhederne kan udnytte
vækstmulighederne i regionens strategiske indsatsområder og i klyngesamarbejder. Denne viden
implementeres i erhvervskonsulenternes virksomhedsvejledning med henblik på at skabe målbar effekt på
virksomhedsniveau. Det kan således forventes, at virksomhederne i højere grad vil møde professionelle og
proaktive sparringspartnere og derved opnå viden om vækst og konkurrencemæssige genveje, som kan
omsættes til effekter på virksomhedsniveau indenfor de forretningsområder som Vækstforum fokuserer på.
Det vurderes, på baggrund af Væksthus Syddanmarks erfaringer fra mere end 2000 virksomhedskontakter,
at et styrket kompetenceniveau er efterspurgt hos de virksomheder, som vejledes i det offentlige
erhvervsservicesystem. Ligeledes peger Væksthusets egen undersøgelse i regionens 22 lokale
erhvervskontorer på, at erhvervskonsulenterne efterspørger det pågældende kompetenceløft.
Det vurderes at de tværgående kriterier er opfyldt herunder at projektet har nyhedsværdi, da der ikke
tidligere har været gennemført tilsvarende kompetenceudviklingsaktiviteter for konsulenterne i
erhvervsservicesystemet i Syddanmark.
Projektets direkte effekt på indikatorerne vurderes af ansøger til at være relativt høje. Ansøger sandsynliggør
disse ved at henvise til proces, resultater og udtalelser fra virksomheder, der har modtaget sparring fra
Væksthus Syddanmark.
Sekretariatet vurderer, at det er relevant med et kompetenceløft til erhvervsservicesystemet, men anbefaler
en principiel drøftelse i Vækstforum og beslutning om, hvorvidt det er en opgave for Vækstforum, at
medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.
Sagen har været drøftet principielt i Formandskabet, som har besluttet, at det ikke er en opgave for
Vækstforum, at medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet, hvorfor
ansøgningen herefter er indstillet til afslag..

Det indstilles:
Formandskabet indstiller til Vækstforum:
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra
Den Europæiske Socialfond,
 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager afslag,
 at afslaget er begrundet i at Vækstforum principielt ikke ser det som sin opgave at
medfinansiere kompetenceløft for medarbejdere i erhvervsfremmesystemet.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)
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Ansøgers korte resumé af projektet:
Kompetence Boost er et nyudviklet 2-årigt kursusforløb, hvis formål er at øge SMV’ernes vækstpotentiale i
Region Syddanmark indenfor Vækstforums (VF) forretningsområder. Projektet fokuserer på at skabe vækst
hos SMV’erne ved at kompetence booste erhvervskonsulenterne, virksomhedernes vækstkilde. Kurset skal
omfatte 100-150 deltagere, primært rettet mod erhvervskonsulenter og ledelse fra de lokale
erhvervskontorer, samt deltagere fra regionen, kommunerne, Væksthus Syddanmark, videninstitutioner,
private rådgivere og arbejdsmarkeds og brancheorganisationer.
Projektet indeholder 4 moduler à 2 dage. I modul "Erhvervsfremme Boost" sikres deltagernes kendskab til
erhvervsfremmesystemet, vækstlokomotiver og samarbejdende aktører. I modul "Vækstvirksomhed Boost"
præsenteres deltagerne for den nyeste viden om afgørende faktorer for lokal og international vækst, herunder
klyngestrategier. I modul "Virksomhedsanalyse Boost" gennemgås og trænes de nyeste værktøjer til
virksomhedsanalyse. I modul "Virksomhedskontakt Boost" trænes deltagerne i en mere effektiv kontakt med
SMV’erne. Undervisningen varetages af centrale personer i erhvervsfremmesystemet, eksterne eksperter,
private rådgivere samt topledere fra vækstvirksomheder. De enkelte moduler vil – udover evaluering indeholde erfaringsopsamling til forankring af den lærte viden. Efter endt kursus forventes deltagerne at
have fået et bredt kompetenceløft, hvorved fremtidige SMV’er i deres kontakt med erhvervskonsulenter vil
få optimeret deres udbytte. Der vil efter hvert modul være en evaluering, som samtidig er en
milepælsevaluering.
Projektets formål:
Formålet med Kompetence Boost er at skabe vækst i virksomhederne inden for Vækstforums
forretningsområder; Velfærdsteknologi og –service, Energi, Oplevelseserhverv og Spirende klynger ved at
løfte kompetenceniveauet i erhvervsfremmesystemet i Syddanmark. Virksomhederne vil herved i højere
grad møde professionelle og proaktive sparringspartnere og opnå viden om vækst og konkurrencemæssige
genveje.
Der er fokus på, at deltagerne, efter afviklingen af de enkelte kursusmoduler, bruger deres nye viden og
værkstøjer aktivt i forhold til de virksomheder, som de er i kontakt med. Dette giver anledning til, at der
undervejs i forløbet opsamles erfaringer om, hvordan den nye viden bedst muligt implementeres i forhold til
virksomhederne.
Det kan foventes, at virksomhederne, som erhvervskonsulenterne er i kontakt med, vil blive mere innovative
og vækstorienterede og afsætte flere nye produkter - ikke mindst på eksportmarkedet.

Projektets målgruppe:
Kompetence Boost er primært rettet mod erhvervskonsulenter og ledelse fra de lokale erhvervs-kontorer,
men vil også have deltagelse fra regionen, Væksthus Syddanmark, videninstitutioner, private rådgivere samt
arbejdsmarkeds- og brancheorganisationer.

Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
1. Effektvalg
Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning (2.5.1)
Mål for virksomhederne der kommer i berøring med den lokale erhvervsservice:
I Projektperioden:
Velfærdsteknologi og – service: 40 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter.
Energi: 30 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Oplevelseserhverv: 30 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
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Spirende Klynger: 20 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
De nærmeste 1-3 år
Velfærdsteknologi og – service: 30 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Energi: 20 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Oplevelseserhverv: 20 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Spirende Klynger: 15 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
På længere sigt
Velfærdsteknologi og – service: 20 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Energi: 10 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Oplevelseserhverv: 10 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Spirende Klynger: 10 % af virksomhedens samlede omsætning hidrører fra nye produkter
Der er samlet set tale om en pæn stigning, det tilsvarende tal for Region Syddanmark (2008) er 26% (for
hele landet var det 17%). Ansøger angiver et væksten vil være mest markant i projektperioden, hvorefter den
vil flade ud.
2. Effektvalg:
Flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder (2.5.2)
Mål for virksomhederne der kommer i berøring med den lokale erhvervsservice.
I Projektperioden:
Velfærdsteknologi og –service: 50 virksomheder.
Energi: 50 virksomheder.
Oplevelseserhverv: 50 virksomheder..
Spirende Klynger: 50 virksomheder.
I alt 200 flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder
De nærmeste 1-3 år
Velfærdsteknologi og –service: 30 virksomheder.
Energi: 30 virksomheder.
Oplevelseserhverv: 30 virksomheder.
Spirende Klynger: 30 virksomheder.
I alt 120 flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder
På længere sigt
Velfærdsteknologi og –service: 20 virksomheder.
Energi: 20 virksomheder.
Oplevelseserhverv: 20 virksomheder.
Spirende Klynger: 20 virksomheder.
I alt 80 flere produkt- og/eller procesinnovative virksomheder

Der er samlet set tale om en ret markant stigning.
I Region Syddanmark (2008) var antallet af produkt- og/eller procesinnovative virksomheder 2043
(for hele landet var det 9757).
Der vil således i projektperioden være tale om en stigning på 10%, mens det i perioden efter og på
længere sigt vil være tale om en stigning på henholdsvis 6% og 4%.
Ansøger angiver et væksten vil være mest markant i projektperioden, hvorefter den vil flade ud.
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3. Effektvalg:
Vækst i nye virksomheders eksport som andel af deres samlede omsætning. (Velfærdsteknologier,
Spirende klynger og Energi) – (2.2.1)
Vækst i eksporten i nye virksomheder indenfor formgivnings- image og branding erhvervene som
andel af deres samlede omsætning (Oplevelseserhverv) – (2.2.2)

Mål for virksomhederne der kommer i berøring med den lokale erhvervsservice.
I Projektperioden:
Velfærdsteknologi og –service: eksporten udgør på kort sigt 70 % af virksomhedens samlede omsætning.
Energi: eksporten udgør på kort sigt 50 % af virksomhedens samlede omsætning.
Oplevelseserhverv: eksporten udgør på kort sigt30 % af virksomhedens samlede omsætning.
Spirende Klynger: eksporten udgør på kort sigt 30 % af virksomhedens samlede omsætning.
De nærmeste 1-3 år
Velfærdsteknologi og –service: eksporten udgør 50 % af virksomhedens samlede omsætning.
Energi: eksporten udgør 40 % af virksomhedens samlede omsætning.
Oplevelseserhverv: eksporten udgør 30 % af virksomhedens samlede omsætning.
Spirende Klynger: eksporten udgør 30 % af virksomhedens samlede omsætning.
På længere sigt
Velfærdsteknologi og –service: eksporten udgør 30 % af virksomhedens samlede omsætning.
Energi: eksporten udgør 20 % af virksomhedens samlede omsætning.
Oplevelseserhverv: eksporten udgør 20 % af virksomhedens samlede omsætning.
Spirende Klynger: eksporten udgør 20 % af virksomhedens samlede omsætning.
Ansøger vælger ovennævnte effekter men svarer ikke på det for nye virksomheder, men for virksomheder
generelt. Det vurderes, at dette mål er ligeså relevant.
Ifølge Ernest & Young (2009) er vækstvirksomheders gennemsnitlige eksportandel af deres samlede
omsætning 25%. Det vil sige, at eksportandele på mere end dette må betragtes som værende gode.
Set i det lys er projektets effekt markant.
Ansøger angiver et væksten vil være mest markant i projektperioden, hvorefter den vil flade ud.
Opsamling på effekter
Ansøger sandsynliggør effekterne ved at henvise til proces, resultater og udtalelser fra virksomheder der har
modtaget sparring fra Væksthus Syddanmark.
Ansøger angiver, at effekten vil være mest markant i projektperioden, fordi det er her den lokale
erhvervsservice, qua kompetenceudviklingsforløbet, har særlig stor fokus på at få de nye kompetencer til at
skabe effekt på virksomhedsniveau, hvorefter effekten vil flade ud. Forskellen imellem de forskellige
forretningsområder begrundes af ansøger med, at der vil være størst effekt indenfor forretningsområder, hvor
der er et stort uudnyttet potentiale.

Sekretariatets vurdering:

Projektets direkte effekt på indikatorerne vurderes af ansøger til at være relativt høje. Ansøger
sandsynliggør disse ved at henvise til proces, resultater og udtalelser fra virksomheder, der har modtaget
sparring fra Væksthus Syddanmark.

Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
• Antal deltagerforløb i projektet - 150
• Antal deltagere der forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion - 150
• Antal deltagere der forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner - 25
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Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

8.362.575,74 kr.
4.181.287,87 kr.

50,00 % Socialfondsmidler

Kontante regionale tilskud:

1.481.287,87 kr.

17,71 % Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
%

Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerfinansiering:

Procent:

kr.
2.700.000,00 kr.

Nærmere beskrivelse:
100 %

32,29 % 450.000 kr. fra regional
deltagerfinansiering og 2.250.000
kr. fra kommunal
deltagerfinansiering.
%

Statslige indirekte tilskud:

kr.

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

0 kr.

100 %

0 kr.

%

Kontante regionale tilskud:

0 kr.

%

kr.

%

0 kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Egenfinansiering:
Finansiering via
deltagerfinansiering:
Statslige indirekte tilskud:

Kommentarer til budgettet: Der er intet at tilføje.

Statsstøttevurdering: Projektets formål er at gennemføre kursusforløb for erhvervskonsulenter og ledelse
fra de lokale erhvervskontorer, regionen, kommuner, Væksthus Syddanmark, videninstitutioner, private
rådgivere og arbejdsmarkeds- og brancheorganisationer. Projektet skal således understøtte en allerede åben
tilgængelig vejledning, som normalt udbydes af offentlige instanser. Der er tale om et tilbud, der er åbent for
alle, og alle har mulighed for at deltage, der foregår derfor ikke selektivitet i projektet og der er dermed ikke
statsstøtte i projektet.

Seneste ændring foretaget den 01-12-2011

Side 7 af 8

Yderområde procent:
Kompetenceudviklingsforløbene henvender sig til offentlige erhvervskonsulenter alle
steder i regionen.
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