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Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Energi (primært), men også Velfærdsteknologier og Services samt
Oplevelseserhverv

Strukturfonds indsatsområde:

Socialfonden, Prioritet 2 – Udvidelse af arbejdsstyrken
2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer
1. Uddannelse og arbejdskraftudbud

Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til part-

Lean Energy Cluster
Væksthus Syddanmark
Sønderborg Erhvervs- og turismecenter
Business Kolding
Udvikling Fyn
Esbjerg Erhvervsudvikling
Nordfyns Erhvervsråd
Vestas Towers A/S
Ib Andresen Industri A/S
Universal Robots ApS
Wencon ApS
Danfoss A/S
31. december 2014

2. Nye kompetencer og uddannelsesbehov på fremtidens arbejdsmar-
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nerskabsaftale:

ked

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der er for få højtuddannede i Syddanmark til at sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i de syddanske
virksomheder. Der er flere unge med potentiale til mellem- og videregående uddannelser, der flytter ud af
regionen end ind i regionen. Endvidere er Syddanmark den region, der er blevet hårdest ramt af den økonomiske krise. Derfor må der gøres en særlig indsats for at tiltrække og fastholde højtuddannet arbejdskraft og
for at kompetenceudvikle den nuværende arbejdsstyrke for at kunne sikre den fremtidige vækst og beskæftigelse i Syddanmark.
Dette projekt er ét af fem regionale projekter, der har til formål at fokusere på tiltrækning af eliten indenfor
danske og internationale studerende, højtuddannede og ledere til de syddanske virksomheder tillige med
kompetenceudvikling af ansatte og dimittender.
Kompetencerne indenfor energieffektivisering kan ikke udnyttes optimalt, hvis virksomhederne ikke kan
tiltrække og fastholde de nødvendige dygtige medarbejdere. Projektet her skal på kort sigt sikre, at de allerdygtigste internationale bachelorer tiltrækkes til særligt tilrettelagte eliteuddannelser og efterfølgende som
nyuddannede ansættes i syddanske virksomheder. Der er fokus på tekniske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og dermed primært fokus på forretningsområdet energi. Dog kan
der være en afsmitning på forretningsområderne velfærdsteknologier og -services samt oplevelseserhverv.
De deltagende virksomheder får mulighed for at præge kandidatforløbene. Der er tale om individuelle forløb
rettet mod den enkelte studerende. Der skal ansættes en virksomhedskonsulent fuldtids til at skabe kontakt til
virksomhederne og fastholde deres engagement.
Ansøger angiver ambitiøse effekter, idet det forventes, at i alt 150 medarbejdere ansættes i syddanske virksomheder, enten direkte via projektet eller via en forventet afsmittende effekt, idet flere højtuddannede genererer vækst og yderligere ansættelser. Det forventes, at de særligt tilrettelagte forløb med tæt samarbejde
med virksomhederne skal føre til udvikling af nye processer, produkter, teknologier m.m.. Væksten i omsætningen af nye produkter forventes at stige med 5 – 10 % i løbet af 3 år. På længere sigt forventes en stigning
på 15 – 20 %.
Sekretariatet vurderer, at effekterne er realistiske, idet de skitserede aktiviteter og det tætte samarbejde mellem de studerende og virksomhederne forventes at kunne føre til de nævnte ansættelser.
Projektet opfylder alle de tværgående kriterier, herunder nyhedsværdien. SDU har ikke tidligere igangsat
særligt tilrettelagte kandidatforløb på tværs af fakulteter – og med obligatoriske projektorienterede forløb /
praktikforløb – med fokus på erhvervslivets behov. Herudover er målgruppen, dvs. internationale elitestuderende, der vælger at læse på SDU, et helt nyt fokusområde. SDU er i konkurrence om denne målgruppe med
såvel DTU som udenlandske universiteter, og der er derfor behov for en meget fokuseret markedsførings- og
rekrutteringsindsats, hvis det skal lykkes at tiltrække disse studerende. ”Career and network” er nye aktiviteter, der skal sættes i gang på SDU for med ny vejledning at fastholde de elitestuderende. Disse aktiviteter er
helt nødvendige i et fastholdelsesperspektiv, hvis man skal gøre sig forhåbning om, at de studerende vil bosætte sig i regionen efter endt studie. Projektet lever op til kravet om additionalitet, idet projektaktiviteterne
ikke ville kunne gennemføres i samme omfang og inden for samme tidsperiode uden støtten fra strukturfondene. Projektet vil give SDU mulighed for at samle indsatserne og samtidig højne niveauet af de særlige
indsatser målrettet de internationale studerende for at kunne imødekomme den store efterspørgsel blandt
disse studerende. Desuden vil de internationale studerende på en række kandidatuddannelser i højere grad
komme i direkte kontakt med erhvervslivet end tidligere.
Ansøgningen er indstillet til tilsagn, da projektet forventes at medvirke til at flere dygtige højtuddannede
ansættes i syddanske virksomheder, og dermed skaber øget vækst.

Det indstilles:
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At ansøgningen indstilles til tilsagn som ansøgt, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Socialfond på 10.776.138,78 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 5.388.069,39 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de
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:
Syddansk Universitet vil i projektet sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af internationale, elite bachelorer fra Europa til særligt tilrettelagte kandidatforløb på universitetet. De studerende indskrives på eksisterende kandidatuddannelser på Det Samfundsvidenskabelige, Det Naturvidenskabelige eller Det Tekniske
Fakultet; uddannelser der matcher regionens forretningsområder Velfærdsteknologi, Oplevelseserhverv og
Energi i så høj grad som muligt. På de udvalgte uddannelser indlægges særlige tilrettelagte og projektorienterede forløb i regionale virksomheder. Kandidatforløbene markedsføres som vejen til at skabe sig en karriere i Danmark, og forløbene skal primært markedsføres i Europa. Der laves i løbet af projektet aftaler med en
række virksomheder om deltagelse i projektet, hvor virksomhederne forpligter sig til at tilknytte en (eller
flere) studerende via projektorienterede forløb undervejs i de studerendes studieforløb. Som del af projektet
vil der blive udviklet et introforløb med det sigte at introducere til dansk kultur, studielivet på et dansk universitet, danske arbejdsmarkedsforhold, o.l. Desuden skal de studerende kraftigt opfordres til at tilmelde sig
danskkurser. Herudover tilbydes ”Career and Network” med formålet at ruste de internationale studerende
godt til at møde det danske arbejdsmarked. Der lægges en massiv markedsføringsindsats på alle relevante
markedsføringsplatforme således, at man kan tiltrække et højt antal af internationale ansøgere.
Projektets formål:
Projektet skal sikre højtuddannet arbejdskraft til syddanske energivirksomheder via tiltrækning af de bedste
elitestuderende til særligt projektorienterede kandidatuddannelser. De studerende skal kobles til virksomheder i 3. semester samt under specialeskrivningen. Der skal skabes en tæt kobling til virksomhederne under
studiet, som i videst muligt omfang sikrer fastansættelse i syddanske virksomheder efterfølgende. Det endelige mål er derfor at fastholde de internationale, elitestuderende i regionen efter endt studie via konkrete
ansættelser i relevante virksomheder således at videns- og uddannelsesniveauet i regionen højnes.
Der er fokus på tekniske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser, hvilket er
uddannelser der kan henføres til forretningsområdet energi.
De unge internationale studerende vil gå på almindelige engelsksprogede hold med danske studerende. Herudover vil der blive udviklet aktiviteter, der sikrer succesfuld social integration blandt de danske studerende,
hvilket er essentielt for at sikre fastholdelse på både kort og langt sigt. Det særlige for de internationale studerende er koblingen til virksomheder i form af det obligatoriske praktikforløb. I forhold til øvrige internationale studerende er det særlige endvidere, at de studerende til disse forløb udvælges ud fra karakterer, således at det sikres, at der er tale om særdeles dygtige studerende. Der vil desuden blive udviklet et introforløb
med det sigte at introducere til dansk kultur, studielivet og det danske arbejdsmarked, samtidig med at vejledningen for denne målgruppe vil blive udviklet markant for at ruste dem bedst muligt til mødet med danske virksomheder via eksempelvis virksomhedsbesøg, hjælp til CV og ansøgningsskrivning etc. De særlige
projektorienterede forløb med virksomhedspraktik skal medvirke til, at de internationale elitestuderende
tiltrækkes af mulighederne for attraktive karriereforløb i Syddanmark.

Side 3 af 6

Projektets målgruppe:
Projektet henvender sig primært til virksomheder indenfor forretningsområdet Energi, men også til øvrige
forretningsområder, der kan have behov for højtuddannede, og som vil forpligte sig til at have studerende i
praktik. Herudover er den umiddelbare målgruppe de dygtigste internationale studerende, bachelorer, som
skal hverves til de særlige individuelle kandidatforløb.

Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
1. Vækst i antal ansatte i den private sektor med en lang videregående uddannelse
Dette er det overordnede mål, projektet umiddelbart vil få effekt på.
Et hold studerende på 50 vil nå at færdiggøre studiet under projektperioden. 30 af disse forventes fastansat.
Indenfor en periode på 5 år forventes i alt 150 ekstra ansat, idet der også vil være en afsmittende effekt, idet
flere højtuddannede medarbejdere genererer vækst og yderligere ansættelser.
Sekretariatets vurdering:
Der kan forventes en merbeskæftigelseseffekt ved ansættelse af elitestuderende, hvorfor den afsmittende
effekt på antal ekstra ansatte vurderes at være realistisk, ligesom den tætte kobling til virksomhederne i forbindelse med praktik vil medføre fastansættelse af en del af de studerende. Her kan der forventes en synergieffekt over til projektet ”De bedste hjerner”, der målrettet arbejder med fastholdelse.
2. Vækst i omsætning af nye produkter som andel af virksomhedernes samlede omsætning
De særligt tilrettelagte forløb med tæt samarbejde med virksomhederne skal forventeligt føre til udviklingen
af nye processer, produkter, teknologier m.m., hvilket vil øge innovationen i virksomhederne og dermed
omsætningen og konkurrenceevnen.
Væksten i omsætningen af nye produkter forventes at stige med 5 – 10 % i løbet af 3 år. På længere sigt
forventes en stigning på 15 – 20 %. Ansøger angiver, at deres erfaring viser at ansættelse af en akademiker
kan give op til en million ekstra på bundlinjen efter det første år.
Sekretariatets vurdering:
Målene vurderes at være realistiske om end usikre. Idet der er fokus på kandidater indenfor naturvidenskab,
teknik og det samfundsfaglige fakultet vurderes det som realistisk, at netop denne målgruppe kan medvirke
til udviklingen af nye produkter og processer.
3. Reduktion i antal ubesatte stillinger på videregående uddannelsesniveau
Hvis der som følge af projektet kan tiltrækkes og fastholdes 150 internationale studerende, må antal ubesatte
stillinger på videregående niveau også falde. De samme effektmål forventes som ved effekt 3. dvs. 30 i ordinær ansættelse i projektperioden, 60 indenfor 1-3 år efter projektets udløb og 150 indenfor 5 år.
Sekretariatets vurdering:
Det er usikkert hvor mange af disse, der er ubesatte stillinger og hvor mange der er nyoprettede eller følger
af øget vækst. Et tæt samarbejde med regionale virksomheder vil være en forudsætning for at nå de forventede effekter. Projektet har fokus på det tætte samspil med virksomhederne, som de studerende opnår via den
obligatoriske praktik, derfor vurderes det som værende realistisk at nå de angivne effekter. Der ansættes en
virksomhedskonsulent fuldtids til opgaven med at hverve og servicere virksomhederne.
I oktober 2010 var der 336 ubesatte stillinger generelt på videregående uddannelsesniveau, så en ansættelse
af 150 vurderes at være en positiv effekt.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 150
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Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion? 150
Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner? 150
Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 10

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

Ansøgt:

Procent:

21.552.277,56 kr.
10.776.138,78 kr.

Kontante regionale tilskud:

5.388.069,39 kr.

Egenfinansiering:

5.388.069,39 kr.

Nærmere beskrivelse:

100 %
50 % Socialfondsmidler
25 % Regionale erhvervsudviklingsmidler
25 % Egenfinansiering fra SDU

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

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:

Indstillet:

Procent:

21.552.277,56 kr.
10.776.138,78 kr.

Kontante regionale tilskud:

5.388.069,39 kr.

Egenfinansiering:

5.388.069,39 kr.

Nærmere beskrivelse:

100 %
50 % Socialfondsmidler
25 % Regionale erhvervsudviklingsmidler
25 % Egenfinansiering fra SDU

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kommentarer til budget og finansiering:
Der er tale om et projekt med en enkelt udførende aktør, SDU, som søger Socialfondsmidler og regionale
erhvervsudviklingsmidler til at dække 75 % af de støtteberettigede udgifter.

Statsstøttevurdering:
Statsstøttevurdering i forhold til SDU:
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SDU, er en del af det grundlæggende uddannelsessystem, som har det væsentlige karakteristika, at der ikke
finder sædvanlig betaling sted for de tjenesteydelser, der leveres. Fordi finansieringen i almindelighed sker
over det offentlige budget baseret på et solidaritetsprincip, er der ikke tale om markedsdeltagelse eller levering af ydelser på markedsvilkår.
I projektet er SDU med til at udvikle og markedsføre individuelle kandidatforløb (tager udgangspunkt i eksisterende kandidatuddannelser, som er en del af det generelle uddannelsessystem), som udbydes - uden betaling - til de pågældende studerende. Som en del af dette ansættes en konsulent, der skal forestå kontakten
mellem virksomhederne og de studerende.
Idet SDU udbyder en ydelse, som hverken de studerende eller de deltagende virksomheder skal betale for,
og som ikke er i konkurrence med potentielle private udbydere, er der ikke tale om økonomisk aktivitet, og
der er ikke statsstøtte ift. SDU.
Statsstøttevurdering i forhold til de deltagende virksomheder:
Virksomhedernes rolle i projektet er at blive kontaktet med henblik på at gennemføre praktik- eller projektforløb med de studerende. Derfor modtager virksomhederne ikke noget de ellers skulle have betalt for.
Derudover har ansøger oplyst, at ordningen er generel dvs. åben for alle interesserede virksomheder. Således
er der ingen virksomheder i projektet, der opnår konkurrencemæssige fordele ved at deltage. Derfor er der
ikke tale om statsstøtte i traktatens forstand.
Således er projekts finansiering i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

Udviklingsområde procent:
Projektet vil gavne hele regionen.

14 %
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