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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

2.

at Formandskabet godkender dagsordenen.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den
11. juni 2013

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 11. juni 2013.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 11. juni 2013.

3.

Forlængelse af Vækstforums funktionsperiode

Sagsfremstilling
Af Syddansk Vækstforums forretningsorden fremgår det i § 2 stk. 4, at Vækstforums medlemmer udpeges
for op til 4 år ad gangen. Nyudpegning skal dog altid finde sted i forlængelse af regionsrådsvalg. Formandskabet vælges for samme periode. Det er det nye regionsråd, der skal udpege et nyt Vækstforum.
Det betyder, at der fra 1. januar 2014 ikke vil være et Syddansk Vækstforum i en kortere periode, indtil et nyt
Vækstforum er nedsat. Det nye Vækstforum forventes at træde sammen ultimo marts, primo april 2014.
Det foreslås derfor, at det nuværende Vækstforum og Formandskabets funktionsperiode forlænges frem til
det første møde i det kommende Vækstforum. Det nuværende Vækstforum vil således fortsat kunne træffe
beslutninger i sager, der ikke kan afvente det nye Vækstforums tiltræden.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

4.

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at funktionsperioden for Syddansk Vækstforum og Formandskabet forlænges frem til første møde i det kommende Vækstforum i 2014.

Anbefalinger til nyt Vækstforum

Sagsfremstilling
Det nuværende Vækstforum ophører ved udgangen af 2013, og regionsrådet udpeger et nyt Vækstforum i
foråret 2014. Det anbefales derfor, at der samles op på erfaringerne fra Vækstforums arbejde og indsatser i
2010-2013 med henblik på, at erfaringerne videregives til det kommende Vækstforum.
I den nuværende Vækstforumperiode har Vækstforum gjort sig en lang række erfaringer om bl.a. udarbejdelse af erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan, der er udviklet en vækstmodel og etableret et porteføljestyringssystem samt igangsat en række konkrete initiativer, herunder bl.a. klyngesatsningerne.
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I forbindelse med overgangen fra det nuværende til det kommende kan man overveje at viderebringe en
række anbefalinger til det kommende Syddanske Vækstforum.
Det kunne eksempelvis dreje sig om anbefalinger vedrørende:
• strategiske overvejelser f.eks. vedr. erhvervsudviklingsstrategien og handlingsplanen
• arbejdsmetoder og kriterier for indsatserne, herunder fokusering, effekt og porteføljestyring
• konkrete initiativer, herunder klyngeudvikling, vækstpartnerskabsaftale med regeringen og puljen til
kommercialisering af offentlig-privat innovation, talentsatsning m.m.
• praktiske forhold, herunder arbejdsform, mødekadencer mv.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

5.

at Vækstforum drøfter, hvilke anbefalinger, der skal videregives til det kommende Vækstforum
at sekretariatet på baggrund af drøftelserne udarbejder et samlet forslag til anbefalinger til godkendelse på næstkommende møde i Vækstforum

Vækstforums handlingsplan 2014-15

Sagsfremstilling
Vækstforum besluttede på døgnseminaret den 3.-4. april 2013, at der i den kommende handingsplan skal
være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger, at de fire prioriterede klynger skal
opnå status som innovationsnetværk og EU-guldstatus, at yderområdeindsatsen skal genovervejes, og at
turisme indsatsen skal fokuseres ind på erhvervsturisme og markedsføring af turisme.
På Vækstforums møde i juni 2013 blev de nye strukturfondsprogrammers indsats om social inklusion drøftet,
og det blev besluttet, at social inklusion indgår som en tværgående indsats inden for forretningsområderne i
Vækstforums handlingsplan for 2014-15.
I de nye strukturfondsprogrammer er indsatsen for yderområderne ændret. De nye programmer definerer
yderområder anderledes end hidtil, og det betyder ændringer i, hvilke områder i Region Syddanmark, der
fremover udgør yderområderne. De nye kriterier vil betyde, at to nye kommuner bliver en del af yderområderne, nemlig Aabenraa og Sønderborg. Derimod vil Faaborg-Midtfyn ikke længere være yderområde. Tønder, Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat være yderområder.
Derudover stilles der krav om, at der udarbejdes en strategi for indsatsen i forhold til yderområderne. Der
lægges derfor op til en drøftelse af, hvordan Vækstforum i den kommende periode vil arbejde med yderområder og nytænke yderområdeindsatsen. Der vil blive givet et kort oplæg på Vækstforummødet som grundlag
for drøftelsen.
Der foreslås også en indledende drøftelse af samspillet med det kommende INTERREG 5A-program.
I perioden 2014-2020 forventes EU at støtte INTERREG 5A med ca. 600 mio. kr. (90 mio. €). På dansk side
omfatter INTERREG 5A Region Syddanmark og Region Sjælland, mens parterne på tysk side er ni amter og
byer i Schleswig-Holstein. Ved hjælp af tilskuddet fra EU plus medfinansiering i samme størrelsesorden skal
der iværksættes dansk-tyske projekter til fremme af vækst, beskæftigelse og integration i grænseregionen.
Det er besluttet, at programmet skal arbejde inden for følgende fire hovedområder:
• Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
• Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet
• Fremme af beskæftigelse og støtte arbejdskraftens mobilitet
• Styrkelse af den institutionelle kapacitet og sikring af en effektiv offentlig forvaltning
Områderne giver god mulighed for samspil med og videreudvikling af Vækstforums indsatser i et grænseoverskridende perspektiv, eksempelvis inden for klyngeudvikling og opbygning af grænseoverskridende,
fælles fyrtårne. Som indledning til drøftelserne vil der være et kort oplæg på mødet.
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Derudover er der udarbejdet et første udkast til samlet handlingsplan 2014-15 til drøftelse på mødet.
I udkastet er indarbejdet de beslutninger, Vækstforum allerede har truffet vedrørende handlingsplan 201415. Desuden tages der højde for initiativerne i vækstpartnerskabsaftalen med regeringen og de kendte krav i
EU’s strukturfondsprogrammer. Der udestår dog stadig elementer til afklaring, herunder endelig fastlæggelse af den nationale udmøntning af strukturfondsprogrammerne, konsekvenserne af den kommende ændring
af erhvervsfremmeloven og Vækstforums drøftelse af yderområdeindsatsen samt samspillet med INTERREG.
Handlingsplan 2014-15 forelægges til endelig beslutning på Vækstforums møde den 5. december 2013. Den
godkendte handlingsplan 2014-15 vil blive videregivet til det nye Vækstforum, der træder sammen i 2014.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

at Vækstforum drøfter yderområdeindsatsen samt udbygning af samspillet med INTERREG, og
at Vækstforum drøfter og godkender vedlagte udkast til handlingsplan 2014-15.

Bilag
Bilag 5 – Udkast til Vækstforums Handlingsplan 2014-15

6.

Porteføljestyring: Opfølgning på igangværende Vækstforumprojekter

Sagsfremstilling
Vækstforum har besluttet, at der som led i porteføljestyringen af Vækstforumprojekter arbejdes efter følgende opfølgningsmodel:
• løbende eksterne midtvejs- og slutevalueringer af projekter (COWI), og
• halvårlig intern opfølgning på alle igangværende Vækstforumprojekter (sekretariatet)
Ekstern evaluering af projekter og opfølgende handlinger
Vækstforum godkendte i juni 2013 rapporteringen for de otte projekter, som i foråret var ved midtvejs- og
sluttidspunktet. I vedlagte bilag er opfølgning på de anbefalinger, som blev foreslået i de eksterne evalueringer, beskrevet.
Projekterne ”Morgendagens Vækstkompetencer”, ”Den stærke hånd”, og ”Dox Shelter” havde ved evalueringen på Vækstforums møde i juni en rød score på effekter eller rød som samlet score, hvilket betyder, at projekterne kræver særlig opmærksomhed.
Projektleder i projektet ”Dox Shelter” har efterfølgende gjort indsigelser mod evalueringsgrundlaget vedrørende projektets forventede effekter. Dette har betydet, at COWI har revurderet projektets status på effekter,
således at projektet nu scores gult på effekter.
Projektet ”Morgendagens Vækstkompetencer” afsluttes efter projektets eget ønske et halvt år før tid. Projektets økonomi er nedjusteret, da ikke alle udgifter er godkendt. Når projektet er slutafregnet, kan disse midler
anvendes til andre projekter.
Projektet ”Den stærke hånd” har rød score på resultat og effekt. Det beror bl.a. på, at COWI ikke vurderer, at
der på evalueringstidspunktet har været en tilstrækkelig resultatopnåelse ift. at sikre, at produktet efter projektperioden kan opnå kommerciel succes. Det betyder, at forventet effektopnåelse også er usikker. Følgende tiltag er gjort for at sikre kommerciel succes: 1) Ansøger har kontakt til Welfare Tech Invest, der ser Invencon som en mulig investeringscase, og en go-to-market strategi er under udarbejdelse. 2) Ansøger indgår i Vækstforumprojektet Klar Til Eksport med fokus på det tyske marked. 3) Ansøger har arbejdet med det
potentielle marked i form af møder med seks kommuner.
Intern opfølgning af projekter
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Sekretariatet har i juni 2013 fulgt op på forbrug, milepæle og effektrealisering på alle projekter, som har været i gang i mere end et halvt år, og som ikke er i gang med at få foretaget ekstern midtvejs- eller slutevaluering.
Den interne opfølgning foregår på møder mellem den relevante projektleder og sagsbehandler i sekretariatet. Opfølgningen foretages på baggrund af denne dialog og relevante dokumenter.
Sekretariatet har scoret projekterne på de tre temaer på en ”trafiklysskala”:

Forbrug
Milepæle
Effekt

Rød
Afvigelser fra planlagt
forbrug over 75%
Aktiviteter er ikke igangsat efter planen
Projektet vurderes ikke
at være på vej til at realisere den forventede
effekt

Gul
Afvigelser fra planlagt
forbrug 25-75%
Aktiviteter er delvist
igangsat efter planen
Projektet vurderes delvist at være på vej til at
realisere den forventede
effekt

Grøn
Afvigelser fra planlagt
forbrug under 25%
Aktiviteter er igangsat
efter planen
Projektet vurderes at
være på vej til at realisere den forventede effekt

Oversigt over den interne opfølgning fremgår af bilaget ”Samlet status på igangværende projekter august
2013”. Overordnet viser den interne opfølgning, at der er god fremdrift på hovedparten af projekterne. Syv
projekter har et underforbrug, men seks af dem forventes at nå budgettet i den nærmeste fremtid, hvilket
afspejler, at projekternes aktiviteter igangsættes som planlagt.
Et projekt ”Syddansk lånefond til yderområder” er scoret rød på effekter i den samlede status på igangværende projekter. Uddybende status vedrørende projektet er beskrevet i dagordenspunktet om opfølgning på
den syddanske lånefond til yderområder.
”Trafiklysoversigterne” på baggrund af henholdsvis den interne opfølgning og de eksterne evalueringer er
ikke direkte sammenlignelige. De eksterne vurderinger inddrager flere parametre og større datagrundlag,
end det er muligt at inddrage i den løbende interne opfølgning. Bl.a. inddrages projektpartneres vurdering i
den eksterne evaluering.
COWI evaluerer i juni-september yderligere 17 projekter. Disse evalueringer forelægges Vækstforum på
mødet den 5. december 2013. De 17 projekter indgår derfor ikke i de to vedlagte bilag over projekternes
status.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum godkender status og fremdrift på projekterne og de opfølgende handlinger.

Bilag
Bilag 6a – Aftalt opfølgning forår 2013
Bilag 6b – Samlet status på igangværende projekter august 2013

7.

Opfølgning på Syddansk Lånefond for yderområder

Sagsfremstilling
Som det fremgår af punktet om porteføljestyring, bør der følges nøje op på projektet Syddansk Lånefond for
yderområder.
Projektets forbrug er under det budgetterede, selvom projektets aktiviteter er igangsat efter planen.
På trods af de gennemførte aktiviteter, som er langt flere end forudsat i aktivitetsmålene for managementselskabet, har det vist sig vanskeligt at finde relevante iværksættere. Helt overordnet har interessen været begrænset, og samtidig har det været svært for de interesserede iværksættere at leve op til de nødvendige
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krav. Disse krav er en operationalisering af de krav, der fremgår af tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen, samt de
krav som Vækstforum besluttede på mødet den 11. marts 2011.
Resultatet i form af udlånsaktivitet har derfor været langt mindre end forventet - hvorfor de øvrige effekter i
form af jobskabelse, omsætningsvækst og overlevelse også må forventes at være vanskelige at nå. Status
er, at der til dato er givet to lånetilsagn.
Af det vedlagte bilag fremgår det, hvilke aktiviteter, der er gennemført, og hvilke krav iværksætterne skal leve
op til.
Med henblik på at gøre endnu en indsats for at få skabt flere udlån, foreslås det, at Vækstforum retter henvendelse til kommunerne i yderområderne med henblik på, at kommunerne finder relevante iværksættere,
som kan formidles videre til fondens managementselskab.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum retter henvendelse til kommunerne i yderområderne med henblik på, at kommunerne
finder relevante iværksættere, som kan formidles videre til fondens managementselskab

Bilag:
Bilag 7 - Baggrundsnotat - Syddansk Lånefond for yderområder

8.

Medfinansiering af innovationsnetværk

Sagsfremstilling
Vækstforum har igangsat en proces for udviklingen af regionens prioriterede klynger til nationalt og internationalt stærke klynger, som kan bidrage til at styrke innovationskraften, væksten og beskæftigelsen i
regionens virksomheder.
I forbindelse dermed har Vækstforum besluttet, at de prioriterede syddanske klynger bør stræbe efter at
blive /forblive nationale innovationsnetværk, som er en del af det nationale klyngeprogram Innovationsnetværk Danmark, der udgør den primære nationale finansiering til klynge- og netværksindsatsen.
Sekretariatet har på den baggrund understøttet udviklingen af ansøgninger til Innovationsnetværk Danmark programmet inden for Velfærdsteknologi, Offshore, Lean Energy og Design.
Ansøgninger, aktiviteter, partnerkreds mv. er under udvikling. Det forventes, at ansøgningerne fra de fire
klynger strategisk og konkret vil bidrage væsentlig til opnåelse af Vækstforums mål på forretningsområderne. På den baggrund forventes det, at der også vil være grundlag for at medfinansiere ansøgningerne.
Derudover har sekretariatet, som led i det strategiske samarbejde med øvrige regioner, understøttet udviklingen af en innovationsnetværksansøgning inden for fødevareområdet med henblik på at koble syddanske fødevarevirksomheder (f.eks. Syddansk Fødevareklynge) til en national, samlende fødevareindsats.
Det forventes, at dele af aktiviteterne kan bidrage til opnåelsen af Vækstforums mål.
Yderligere tre syddanske aktører (RoboCluster, Dansk MaterialeNetværk og Innovationsnetværket for markedsføring og kommunikation) har ansøgninger til Innovationsnetværksprogrammet på vej. Umiddelbart falder disse ansøgninger ikke ind under Vækstforums strategi. Der er dog mulighed for, at dele af aktiviteterne i
disse ansøgninger kan falde ind under Vækstforums strategi.
Det er forventes, at Rådet for Teknologi og Innovation (RTI) i alt vil yde medfinansiering til 15-20 innovationsnetværk i perioden 2014-2017. RTI forventer at støtte hvert netværk med 14-20 mio. kr. i perioden.
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RTI støtter med maksimalt 50% af budgettet. Privat medfinansiering skal udgøre minimum 40% af budgettet. De resterende 10 % kan udgøres af anden offentlig eller privat medfinansiering.
Ansøgningsfrist for innovationsnetværksansøgninger er 1. oktober 2013. Endelig afgørelse træffes medio
december 2013.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

9.

at Vækstforum tilkendegiver, at Vækstforum vil afsætte midler, der kan søges til medfinansiering af
innovationsnetværk, som understøtter Vækstforums strategi

Ny supportfunktion for danske klynger og netværk

Sagsfremstilling
Klynger ses i stigende grad som et vigtigt erhvervspolitisk redskab i relation til vækst og innovation regionalt,
nationalt og internationalt. Det afspejler sig i den fælles nationale klyngestrategi og i forventningen om, at
klynger kommer til at spiller en central rolle i EU´s forskningsprogram Horizon2020.
Effektive klyngeorganisationer er afgørende for, at klyngerne kan understøtte virksomhedernes innovation,
konkurrenceevne, vækst og internationalisering, og der er fortsat behov for at dygtiggøre og professionalisere danske klynge- og netværksorganisationer.
Som en del af den fælles nationale-regionale strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats, er der derfor lagt op til at etablere én ny samlet supportfunktion for danske klynger og netværk med
navnet ”Cluster Excellence Denmark”. Den nye funktion skal bygge videre på eksisterende kompetencer
opbygget hos REG X og Netmatch (sidstnævnte er et initiativ etableret af Uddannelsesministeriet til støtte for
innovationsnetværkene).
Beslutning om etablering af funktionen, og at den skal bygge på eksisterende kompetencer, er afspejlet i
Vækstpartnerskabsaftalen 2013 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum.
Funktionen forudsættes etableret gennem et fælles EU-udbud mellem alle regioner og staten. De finansierende partnere gennemfører i samarbejde udbuddet, herunder udvælgelsen af leverandør.
Det forventes, at REG X, eventuelt i samarbejde med andre, vil byde ind på opgaven, så de opbyggede
kompetencer videreføres, herunder de forskningsmæssige kompetencer opbygget hos Syddansk Universitet.
Supportfunktionen skal dække hele landet. Det bør i den forbindelse sikres, at funktionen har en stærk vestdansk forankring.
Aktiviteter og indhold
Missionen for den nye supportfunktion er at bidrage til skabelsen af excellente klyngeorganisationer i Danmark for at hjælpe danske virksomheder til hurtigere at skabe innovationer og kommercielle succeser, der
kan bidrage med løsninger på samfundets problemer samt skabe øget vækst og beskæftigelse. Den primære målgruppe for den nye supportfunktions arbejde er klynge- og netværksorganisationer, der har opnået et
bronze-, sølv- eller guld label i henhold til ECEI-standarden.
Funktionen skal levere praktisk service til klynge- og netværksorganisationer, og aktiviteterne skal være efterspørgselsdrevne samt tage udgangspunkt i og matche de udfordringer og behov, som klyngeorganisationerne i målgruppen har.
Supportfunktionen skal løse en række obligatoriske opgaver inden for videndelig, videnformidling og markedsføring/branding af det danske klyngelandskab. Derudover er der udarbejdet en bruttoliste over supportfunktionens mulige opgaver i forhold til de etablerede klyngeorganisationer. Det drejer sig om opgaver så7

som kompetenceudvikling, internationalisering, professionalisering og netværk. Nærmere beskrivelse af
opgaver, klyngeorganisationernes udfordringer mv. findes i vedlagte bilag.
Supportfunktionen organiseres med en styregruppe på administrativt niveau bestående af de finansierende parter, det vil sige regionerne og Uddannelsesministeriet.
Finansiering
Baseret på erfaringer fra tidligere og på omfanget af de beskrevne opgaver for supportfunktionen, vurderes
det, at der vil være behov for en årlig finansiering på 5 mio. kr.
Uddannelsesministeriet bidrager med i alt 2.600.000 kr. årligt i perioden 2014-16 med mulighed for forlængelse i yderligere to år, under forudsætning af godkendelse i Rådet for Teknologi og Innovation.
Der er lagt op til, at regionerne samlet bidrager med 2.400.000 kr. årligt i perioden 2014-16 med mulighed for
forlængelse i yderligere to år til finansiering af supportfunktionen under forudsætning af godkendelse i de
enkelte vækstfora.
Følgende årlige fordelingsnøgle for den regionale finansiering er lagt til grund: Midtjylland, Syddanmark og
Hovedstaden 500.000 kr. Sjælland og Nordjylland 400.000 kr. Bornholm 100.000 kr.
Udover basisfinansiering kan supportfunktionen indgå resultatkontrakter med andre sponsorer om løsning af
konkrete opgaver med relevans for klyngeudvikling.
Det forventes, at EU-udbuddet kan gennemføres henover efteråret 2013, således at den nye support funktion er etableret ved årsskiftet.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•
•
•
•
•
•

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet reserverer en ramme på 1.500.000 kr. fra de
regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af en ny klynge supportfunktion i perioden
2014-16,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bemyndiger Vækstforums formandskab til at
udmønte rammen,
at det forudsættes, at den øvrige finansiering af support funktionen tilvejebringes,
at det forudsættes, at den nye support funktionen bygger videre på eksisterende kompetencer opbygget i REG X, herunder internationale kompetencer, samt eksisterende forskningskompetencer
opbygget hos Syddansk Universitet,
at det forudsættes, at der etableres en ny organisation for supportfunktionen med en stærk forankring i Region Syddanmark.
at det forudsættes, at der udarbejdes resultatkontrakt mellem de bevilgende partnere og ”Cluster
Excellence Denmark”
at det forudsættes, at udbudsmaterialet og det valgte tilbud lever op til Vækstforums forudsætninger

Bilag
Bilag 9: Ny supportfunktion for danske klynger og netværk

10. Opfølgning på Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen
Sagsfremstilling
Vækstforums Formandskab indgik den 30. maj 2013 aftale om vækstpartnerskab med regeringen. Sekretariatet er i gang med at følge op på aftalen med henblik på at sikre implementeringen.
Aftalen sætter særligt fokus på initiativer, der følger op på evalueringen af kommunalreformen og arbejdet i
Vækstteams og rummer en række initiativer inden for tre indsatsområder:
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1. Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner mv.
2. Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
3. Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination
Inden for disse områder blev der bl.a. aftalt fire syddanske fyrtårne, hvor opfølgningen er sat i gang:

a) Offentligt privat samarbejde om sundheds- og velfærdsinnovation,
Status: Den 1. juli 2013 blev Region Syddanmark udnævnt til europæisk referencested for sund og aktiv
aldring af Europæiske Innovations Partnerskaber. Sekretariatet arbejder i et stærkt europæisk konsortium på
at blive klar til at ansøge EU-programmet Knowledge and Innovation Center Communities (KIC) på sundheds- og velfærdsinnovation i 2014.

b) Samarbejde om robotteknologi,
Status: Sekretariatet har med bistand fra innovationsnetværket RoboCluster afdækket de aktiviteter og samarbejder, der allerede eksisterer med japanske virksomheder og organisationer.
Der er indledt dialog med Erhvervs- og Vækstministeriet, og der er planlagt et møde den 10. september
2013. Formålet med mødet er en indledende drøftelse af de regionale muligheder i et styrket samarbejde
med Japan.
Med udgangspunktet i afdækningen og tilbagemeldingen fra aktørerne er det sekretariatets vurdering, at der
for regionen vil være gode muligheder i at styrke samarbejdet med Japan.

c) Samarbejde om energi,
Status: LORC arbejder målrettet på at opnå status som internationalt testcenter inden for vindteknologi samt
opnå status som et af de fem - ti europæiske anerkendte testfaciliteter af strategisk betydning som beskrevet
i EU-Kommissionens SET-plan. I øjeblikket er LORC ved at planlægge møder med bl.a. DTU, Klima-, Energi-, & Bygningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation & Videregående Uddannelser samt Erhvervsog Vækstministeriet, så de i fællesskab kan finde frem til, hvordan LORC opnår at blive det førende internationale anerkendte testcenter inden for vindteknologi.
I september/ oktober 2013 vil sekretariatet på embedsniveau invitere Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser samt universiteter og andre relevante parter til en indledende drøftelse om sikringen af kvalificeret arbejdskraft og tiltrækning af spidskompetencer, så virksomhederne via forskning og
udvikling fortsat kan opnå 2-cifrede vækstrater.

d) World Design Capital og Designpartnerskab,
Status: Erhvervsstyrelsen har nedsat en styregruppe vedr. Danmark som World Design Capital. Gruppen
indkaldes til første møde i september 2013. Kolding Kommune var i juni vært ved en studietur for Erhvervsog Vækstministeriet. Her præsenterede Kolding Kommune sin design-vision og tankerne bag et værtskab for
World Design Capital. Besøget inkluderede et besøg på Designskolen med en præsentation af Design2innovate og Dansk Design & Arkitektur Initiativ. Begge initiativer er støttet af Syddansk Vækstforum, og
sekretariatet deltog under besøget.
I bilaget er vedlagt en uddybende oversigt over opfølgningen på ovenstående punkter samt de øvrige punkter i aftalen. Om Grønne Forretningsmodeller kan det særligt fremhæves, at der i øjeblikket er tæt dialog
mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Region Syddanmark om udmøntningen af programmet, så der
opnås de bedste resultater. Erhvervs- og Vækstministeriet har udpeget Deloitte som facilitator af programmet. Der er ansøgningsfrist til fase 1 den 4. november 2013. Derfor forventes det, at virksomhederne vil søge midler til fase 2 hos Syddansk Vækstforum medio 2014, forudsat at indsatsen er inden for Syddansk
Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, er beliggende i Syddanmark samt projekterne lever op til Syddansk
Vækstforums krav til effekt.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
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•

at Vækstforum godkender opfølgningen på Vækstpartnerskabsaftalen.

Bilag:
Bilag 10 - Opfølgning på Vækstpartnerskabsaftale 2013

Temadrøftelse: Oplæg om benchmark og økosystemanalyse af Lean
Energy Cluster (kun på Vækstforummødet)
På Vækstforums døgnseminar den 3.-4. april 2013 blev det drøftet, hvad der skal til for at skabe succesfulde
klynger. I forlængelse af drøftelsen besluttede Vækstforum:
•
•
•

at der skal være øget fokus på, hvad der skal til for at skabe succesfulde klynger med udgangspunkt
i en analyse af klyngens økosystem
at der skal gøres en betydelig indsats for, at Vækstforums fire prioriterede klynger bliver innovationsnetværk og sikres guldstatus
at på de kommende møder i Vækstforum inviteres lederne af de fire klyngesekretariater til at præsentere en SWOT-analyse for klyngen samt at præsentere klyngens handlingsplan for at nå klyngens mål.

Den første klynge, der inviteres til at præsentere sine planer, er Lean Energy Cluster.

DEL II Orienteringspunkter
11. Orientering om nye programmer for Regionalfonden og Socialfonden
2014-2020
Sagsfremstilling
Vækstforum blev på møderne i april og juni 2013 orienteret om Erhvervsstyrelsens arbejde med den danske
udmøntning af de nye strukturfondsprogrammer. Udkast til programmer for henholdsvis Regionalfonden og
Socialfonden er aktuelt i høring, og Vækstforums Formandskab har afgivet høringssvar. Høringssvar med
tilhørende notat er vedlagt som bilag.
De synspunkter, Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark har gjort gældende i forbindelse med forarbejdet, er blevet imødekommet i rimeligt omfang i det udkast, der har været i høring. Budgetternes endelige
størrelse er dog stadig til forhandling i EU.
Den overordnede programramme
Programudkastene fra Erhvervsstyrelsen lægger op til en forstærket effektstyring, men også til flere budgetbindinger end det hidtidige program. Det fremgår af programforslagene, at erhvervsudviklingen i Danmark
fortsat skal være forankret regionalt, og udmøntes gennem de regionale vækstfora. Programmerne skal endvidere yde et bidrag til opfyldelse af både EU’s og de nationale 2020-mål.
EU-rammerne kan betyde visse praktiske udfordringer med at implementere Vækstforums strategi og handlingsplan under de ændrede rammevilkår. Større satsninger inden for Vækstforums forretningsområder må
opdeles i flere strukturfondsstøttede tilsagn, da både Regionalfonden og Socialfonden i fremtiden vil blive
opdelt i tre- fire indsatsområder med separate budgetter.
Desuden indeholder de nye programmer obligatoriske temaer, som Vækstforum aktuelt ikke har prioriteret i
sine handlingsplaner. Dette gælder særligt ”aktiv inklusion”.
Der er ikke lagt op til, at der øremærkes midler til yderområder. I stedet skal Vækstforum som noget nyt udarbejde en strategi for erhvervsudviklingen i regionens yderområder. Befolkningsandelen i yderområder vil
indgå som et element i fordelingen af strukturfondsmidler internt i Danmark.
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Yderområderne for perioden 2014-2020 er udpeget ved at kombinere et erhvervsindkomst-kriterium med et
afstands-kriterium. Afstandskriteriet er nyt i forhold til perioden 2007-2013. For Region Syddanmark medfører de nye kriterier, at to nye kommuner bliver en del af yderområderne: Aabenraa og Sønderborg, mens
Faaborg-Midtfyn ikke længere vil have yderområdestatus. Tønder, Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat
være yderområder.
Prioriteter under Regionalfonden
Erhvervsstyrelsen har foreslået en fordeling af midlerne mellem prioriteterne.
1.
2.
3.
4.

Styrke innovation i SMV-virksomheder. Foreslået budgetandel: 45 %.
Forbedre SMV’ers konkurrenceevne. Foreslået budgetandel: 35 %.
Energi- og ressourceeffektive SMV’er. Foreslået budgetandel: 15 %.
Bæredygtig grøn byudvikling. Denne prioritet administreres i et særligt udvalg, som sekretariatsbetjenes af staten. Foreslået budgetandel: 5 %.

Det bemærkes, at prioriteterne 2 og 3 primært lægger op til projekter, hvor udvalgte eksperter rådgiver virksomheder enkeltvis, men hvor der i mindre grad er lagt op til innovationssamarbejder.
Prioriteter under Socialfonden
Erhvervsstyrelsen har foreslået en fordeling af midlerne mellem prioriteterne.
1. Iværksætteri og jobskabelse. Foreslået budgetandel: 30 %.
2. Fremme arbejdskraftens mobilitet via projektet EURES, som arbejder med grænseoverskridende arbejdsformidling i EU. Foreslået budgetandel: inkluderet i prioritet 1.
3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse. Foreslået budgetandel: 20 %.
4. Uddannelse. Foreslået budgetandel: 50 %.
Som bilag er vedlagt en uddybende orientering om programmerne.
Fordeling af budgettet mellem prioriteterne
Tre af prioriteterne er obligatoriske, da EU forpligter Danmark til et minimumsforbrug på 20 % af midlerne fra
Regionalfonden til ”lavemissionsøkonomi”, 20 % af midlerne fra Socialfonden til ”inklusion” og 5 % af midlerne fra Regionalfonden til ”byudvikling”. Byudvikling foreslås håndteret under prioriteten ”lavemissionsøkonomi”, således at det samlede minimumsforbrug fortsat er på 20 %.
I Formandsskabets høringssvar argumenteres der for, at socialfondens prioritet ”Iværksætteri og Jobskabelse” har et så bredt anvendelsesområde, at der bør allokeres minimum 50 % af midlerne til området. I det
foreliggende forslag allokeres der 30 % af midlerne. Tilsvarende argumenteres der for, at mindst 50 % af
midlerne under regionalfonden allokeres til prioriteten ”Styrke Innovation i SMV-virksomheder”, mod 45 %
som foreslået. Spørgsmålet om budgetfordeling vil blive fulgt nøje af vækstforumsekretariatet.
Ny administrationslov
Sekretariatet har afgivet et administrativt høringssvar om ny administrationslov for strukturfonde. Det er vedlagt til orientering. Det kan fremhæves, at lovudkastet bygger på samme kompetencefordeling mellem de
regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen som hidtil. Derudover præciseres det, at tilskud helt eller delvist
kan bortfalde, hvis det konstateres, at projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte planer og betingelser, herunder at det ikke leverer de forventede resultater.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag:
Bilag 11a – Høringsbrev vedr. Strukturfondsprogrammerne.
Bilag 11b – Høringsnotat vedr. Strukturfondsprogrammerne.
Bilag 11c – Orientering om programstruktur.
Bilag 11d – Høringssvar om ny administrationslov.
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12. International sygehuskonference
Sagsfremstilling
Region Syddanmark afholder en international sygehuskonference d. 30. september – 1. oktober 2013 i
Odense. Konferencen bakkes op af alle danske regioner samt en række internationale partnere. Formålet
med konferencen er at udbrede innovative løsninger inden for sygehusbyggeri og velfærdsteknologi samt at
etablere partnerskaber mellem offentlige og private danske og udenlandske aktører. Målgruppen for konferencen er nationale og internationale offentlige beslutningstagere og private leverandører af hospitalsløsninger, sundheds IT og velfærdsteknologi.
Konferencen vil omhandle fire overordnede temaer inden for design af sygehuse: 1) Robust og fleksibelt
sygehusbyggeri 2) Effektiv sygehusdrift 3) Sygehus i hjemmet 4) Psykiatrisk sygehusbyggeri.
Konferencen vil få et utraditionelt konferenceformat. Foruden hovedtalere, indlæg og udstillinger, vil konferencen blive bygget op omkring veldefinerede udfordringer for fremtidens hospitals- og sundhedsvæsen med
afsæt i metoden ”Åben Innovation”. Her vil deltagerne i fællesskab skabe innovative løsninger på tværs af
organisationer. Deltagerne vil således gennem workshops indtage en aktiv rolle om fælles problemløsninger
for de udvalgte udfordringer.
Forud for konferencen har været afholdt en præevent den 13. – 14. juni 2013 med ca. 70 deltagere. Præeventen havde til formål at forberede konferencen, ved at udvalgte deltagere fra danske og udenlandske
sygehuse samt private virksomheder arbejdede med konferencens temaer og udformede bl.a. en udstilling,
der skal indgå på selve konferencen. Efterfølgende udvikles der fire modeller (mock-ups) inden for de relevante temaer, der udstilles på konferencen.
Healthcare Denmark (tidl. sundheds- og velfærdskonsortiet), som er medfinansieret af Vækstforum og Region Syddanmark, bidrager til konferencen blandt andet i forbindelse med markedsføring, delegationsbesøg
og opfølgning med internationale samarbejdspartnere. Derudover tiltænkes Welfare Tech og Vestdansk
Investeringsfremme/Invest in Denmark en aktiv rolle i form af at tiltrække virksomheder til konferencen samt
at facilitere partnerskaber mellem offentlige og private parter.
Status
Kronprinsesse Mary står for den officielle åbning af konferencen. Derudover vil der blandt andet være oplæg
ved regionsrådsformand Carl Holst, Sundhedsminister Astrid Krag, Chief Futurist Dave Evans fra Cisco
(US), CEO Frans van Houten fra Philips (NL), Administrative Director Babara Spurrier fra Mayo Clinic (US),
CEO Jane Kraglund fra Odense Universitetshospital, Director General Dr. Hakki Ozturk fra det Tyrkiske
Sundhedsministerium og Senior Vice President Ulrik Gernow fra Lego.
Der forventes omkring 300 internationale deltagere til konferencen. HIMSS (Health Care Information and
Management Systems Society) fungerer som ekstern konferencearrangør.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

13. Konference om fremtidens turismeudvikling
Sagsfremstilling
Region Syddanmark afholder turismekonference d. 21. oktober 2013 i Fredericia. Konferencen arrangeres i
samarbejde med Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Syddanmark, FOMARS.
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Formålet med konferencen er gennem strategiske oplæg og analyser at inspirere turismeudviklingsarbejdet i
Syddanmark og en fremtidig handlingsplan for turismeudvikling i Syddanmark. Konferencen skal understøtte
realiseringen af Vækstforums vision for turismeområdet.
Målgruppen for konferencen er syddanske turismeaktører, turismeerhvervet, politikere og embedsfolk, der
arbejder med turismeområdet.
Konferencen vil omhandle fire temaer: 1) Udfordringer og perspektiver for den fremadrettede udvikling af
turismen i Syddanmark bl.a. med fokus på tysk feriehusturisme, 2) Nordtyske erfaringer med destinationsudvikling, 3) Virkningsfuld international markedsføring og 4) Reaktioner på de tyske erfaringer og skitserede
udfordringer i forhold til den videre destinationsudvikling fra de fem syddanske destinationer, Videncenter for
Kystturisme og Visit Denmark.
Op til konferencen offentliggøres en ny ”Redegørelse for turismen i Syddanmark” samt en ny analyse af
”Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark”.
Carl Holst og Henrik Höhrman, adm. direktør for Legoland og bestyrelsesformand for FOMARS, byder velkommen og ridser turismens udfordringer op. Konferencens program og link til online tilmelding findes på
hjemmesiden http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/turisme.
Det er forventningen, at der kommer 120 deltagere til konferencen.
Vækstforums turismeindsats
På Vækstforummødet d. 6. december 2012 fik Vækstforum forelagt en oversigt over bevillinger til turismeprojekter i Syddanmark siden 2007. Vækstforum besluttede på baggrund heraf at få foretaget en analyse af
turismeområdet. Analysen skal redegøre for de resultater, der er skabt i de af Vækstforum støttede turismeprojekter. Analysen skal samtidig redegøre for mulige læringspunkter i forhold til Vækstforums indsats fremadrettet.
Den ny redegørelse udarbejdes aktuelt af Region Syddanmark i samarbejde med konsulentvirksomheden
EHSB. Foruden muligheden for at høre redegørelsens resultater præsenteret på Turismekonferencen, vil
Vækstforum blive orienteret herom på Vækstforums møde den 5. december 2013.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

14. Opfølgning på TCI2013 - international klyngekonference
Sagsfremstilling
Region Syddanmark var vært for The Competitiveness Institutes’ (TCI) årlige globale klyngekonference, som
fandt sted i Kolding fra den 3.-6.september. TCI er et globalt netværk af praktikere inden for klynger, konkurrenceevne og innovation.
300 deltagere fra 40 lande deltog i konferencen.
Konferencen indledtes med heldags ekskursioner til regionens klynger; Welfare Tech, Offshoreenergi.dk,
Lean Energy og Design2innovate.
I de tilbagemeldinger, sekretariatet har modtaget, vurderes det, at konferencen var meget succesfuld. Dels
har den givet regionens aktører, herunder ikke mindst klyngerne, nem adgang til den nyeste viden ind for
området. Dels har særligt ekskursionerne bidraget til at synliggøre klyngernes kompetencer over for et internationalt publikum. Det har allerede ført til nye aftaler mellem syddanske og udenlandske virksomheder.
Konferencen er også blevet rost for den professionelle tilrettelæggelse og gennemførelse.
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Rektor Jens Oddershede holdt, som medlem af Vækstforums formandskab, oplæg om Vækstforums klyngesatsning.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

15. Afrapportering for yderområdeprojektet Crowdfunding
Sagsfremstilling
Der har i august 2013 været stor mediebevågenhed på projektet Crowdfunding på Langeland, som primært
er finansieret af Erhvervs- og Vækstministeriets fornyelsesfond og derudover medfinansieret af Vækstforums
pulje til projektudvikling i yderområderne.
Baggrund
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland fik i maj 2012 tilsagn fra Vækstforums pulje til projektudvikling i
yderområderne til projektet Crowdfunding. Det samlede budget var på ca. 1 mio. kr. Heraf gav Fornyelsesfonden tilskud på 500.000 kr. under forudsætning af regional medfinansiering, og Vækstforum medfinansierede med 352.000 kr. Projektet var et pilotprojekt, som skulle afprøve en ny hjemmeside, hvor langelandske
virksomheder kunne rejse kapital til deres projekt via det amerikanske fænomen crowdfunding. Crowdfunding er en form for fundraising, hvor virksomheder får tilført mindre kapitalbeløb gennem mange små bidrag
fra interesserede borgere. Formålet var at lette den kreditklemme for iværksættere og små virksomheder,
som ansøger oplevede på Langeland.
Hjemmesiden crowdfunding.dk gik i luften i juli 2012. I alt har seks virksomheder forsøgt at rejse kapital gennem hjemmesiden. Ingen af de seks har opnået den ønskede finansiering. Projektet sluttede i marts 2013.
Afslutning af projektet
Projektet har indsendt slutafrapportering til Erhvervsstyrelsen, som i juli 2013 godkendte afrapporteringen og
udbetalte det resterende fornyelsesfondstilskud. Efterfølgende er der indsendt slutafrapportering til Vækstforumsekretariatet.
I forbindelse med mediedækningen af projektet har det været fremført, at projektet ikke har levet op til nogle
af de opstillede krav i tilsagnet fra Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen har den 20. august 2013 bedt projektets revisor om at redegøre yderligere for, at der er dokumentation for, at projektet har overholdt tilsagnsvilkårene.
Erhvervsstyrelsen har modtaget svar fra revisor den 28. august 2013. Svaret er under behandling i Erhvervsstyrelsen. Behandlingen af slutafrapporteringen til Vækstforum afventer Erhvervsstyrelsen behandling
af revisorens redegørelse.
Punktet opdateres, når der foreligger svar fra Erhvervsstyrelsen.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

16. Region Syddanmark som deltager i et eventuelt europæisk
Knowledge and Innovation Center (KIC)
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Sagsfremstilling
Syddanske parter er blevet inviteret til at deltage i et Knowledge and innovation Center (KIC) konsortium
ledet af Edinburgh Universitet med deltagelse af universiteter/institutioner fra flere europæiske regioner og
med et knudepunkt i Region Syddanmark. I Syddanmark er der nedsat en styregruppe med deltagelse af
blandt andet Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital, Southern Denmark European Office (Bruxelles kontoret) og Region Syddanmark. Initiativet indgår også i Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen.
Et KIC er et europæisk ekspertise-baseret partnerskab, som samler områderne uddannelse, teknologi,
forskning, erhvervsliv og iværksætteri med henblik på at producere nye innovative løsninger og nye innovationsmodeller.
Næste runde KICs forventes blandt andet at omfatte et KIC på sundheds- og velfærdsinnovation (Innovation
for Healthy Living and Active Ageing). Det forventes, at næste ansøgningsrunde vil komme i starten af 2014
med en ansøgningsfrist på seks måneder.
De tre eksisterende KICs, der blev oprettet i 2009, har budgetter på omkring €100 mio. årligt. Det forventes,
at budgettet i de kommende KICs bliver større. 75 % af budgettet består af en sammenregning af KIC partnernes finansiering regionalt, nationalt og fra EU programmer og projekter inden for området. EU finansierer
25 %, som kan anvendes til aktiviteter, der styrker KIC’et. Derudover kan der i tilknytning til KIC’et være behov for yderligere medfinansiering til eventuelle nye projektaktiviteter.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

17. Årsrapport 2012 for Welfare Tech Invest
Sagsfremstilling
Fonden for Syddansk Vækstfremme er en erhvervsdrivende kapitalfond, stiftet af Region Syddanmark og
administreret af Accelerace Management. Formålet med fonden er at accelerere syddanske virksomheders
vækst gennem tilførsel af kapital og ressourcer. Kapitalen i fonden er i alt 95 mio. kr. Heraf er 75 mio. kr.
afsat til investeringer i velfærdsteknologiske virksomheder og 20 mio. kr. afsat til lån til innovative iværksættere i regionens yderområder, jf. dagsordenens punkt 7 om lånefonden til yderområderne.
Fonden optog i 2012 binavnet ”Fonden Welfare Tech Invest Syddanmark” og går i daglig tale under navnet
Welfare Tech Invest.
Welfare Tech Invest skal skabe flere nye innovative virksomheder i Region Syddanmark ved at sikre et tættere samspil mellem innovative iværksættere, forskning og kapital om udvikling af nye produkter og serviceydelser, primært inden for det velfærdsteknologiske område. Fondens managementselskab tilbyder viden,
rådgivning og udviklingskapital i den første fase af en forskningsbaseret eller videntung virksomheds udvikling.
Aktiviteter 2012
Welfare Tech Invest har i 2012 fastlagt alle procedurer, rutiner, investerings- og udlånspolitikker med henblik
på at kunne udmønte investeringskapitalen i nye innovative syddanske vækstvirksomheder. Der er oprettet
kontor i henholdsvis Vojens og Odense. Fonden har afholdt fire bestyrelsesmøder samt fire investeringsmøder i årets løb, hvor bestyrelsen har behandlet en række investeringsindstillinger og drøftet fondens fokusområder, branding, opsøgende arbejde mv.
Der er sideløbende arbejdet med at opsamle viden og erfaring via det konkrete arbejde med syddanske
vækstvirksomheder, og Welfare Tech Invest har demonstreret, at fonden via de faglige kompetencer kan
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bringe tidlige projekter frem til levedygtige virksomheder, samt at den har den finansielle styrke og evne til at
tiltrække ekstern kapital.
Derudover er der indgået en række samarbejder med regionens øvrige velfærdsteknologiske aktører.
Accelerace Management har på vegne af Welfare Tech Invest i årets løb gennemført nærmere analyse af 87
projektidéer inden for velfærdsteknologi og behandlet 21 låneansøgninger.
Der er i 2012 investeret i tre velfærdsteknologivirksomheder og ydet lån til en virksomhed. Derudover har
bestyrelsen givet tilsagn om investering til yderligere to virksomheder samt yderligere et lånetilsagn. Disse
sager er dog først afsluttet primo 2013. Samlet er der i årets løb fremskaffet matchende finansiering i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. fra private investorer til selskaber i porteføljen.
Fonden har opbygget en række aktiviteter i løbet af 2012, og det forventes, at investeringsniveauet øges i
2013.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager årsrapporten til orientering.

Bilag
Bilag 17 - Fonden for Syddansk Vækstfremme (Fonden for Welfare Tech Invest Syddanmark) – Årsrapport
2012

18. Optag på de videregående uddannelser
Sagsfremstilling
De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 7% i antallet af unge, der
er blevet tilbudt optagelse i 2013 sammenlignet med 2012. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser og de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser.
Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i
Syddanmark pr. 30. juli 2013. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli 2013 har været løbende
optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver.
Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2011-2013
Optag
2011

2012

2013

Procentvis
ændring
2012-13

Syddansk Universitet

3733

4252

4560

7%

Aalborg Universitet Esbjerg

105

120

160

33%

UC Lillebælt

2055

2098

2054

-2%

UC Syddanmark

1730

1748

1813

4%

Erhvervsakademi Sydvest

384

501

515

3%

Erhvervsakademi Kolding

375

374

464

24%

Erhvervsakademi Lillebælt

1098

1286

1323

3%

SIMAC

-

-

119

-

Fredericia Maskinmesterskole

-

-

67

-

69

59

62

5%

Uddannelsesinstitution

Designskolen Kolding
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Den Frie Lærerskole
I alt
Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2013

69

51

71

39%

9618

10489

11208

7%

Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag på ca. 7,4% sammenlignet
med 2012. Der er dog stor forskel på fakultetsniveau. Optaget på samfundsvidenskab er faldet med 2,8%,
hvorimod det er steget med henholdsvis 17,6% på teknisk videnskab og 15,5% på humaniora. Naturvidenskab havde 10% stigning i optaget, mens sundhedsvidenskab havde en lille stigning på 1,2%. Københavns
Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning begge en stigning på 2%, mens Aalborg Universitet har haft en fremgang på 16%.
Alle uddannelsesinstitutioner på nær UC Lillebælt har oplevet fremgang i antallet af optagne studerende.
Årsagen til nedgangen skyldes i høj grad mindre søgning (-6%) og optag (-21%) på læreruddannelsen, hvor
adgangskravene blev skærpet betydeligt i 2012. UC Lillebælt udbyder læreruddannelsen i Odense og Jelling, hvor særligt optaget i Jelling er faldet betragteligt med et fald på 38,9% i forhold til 2012. På landsplan
er optaget på læreruddannelsen faldet med 26%. Den Frie Lærerskole har haft et stort optag i forhold til sidste år, hvilket dog skal ses i lyset af, at skolen havde et kraftigt fald i optaget sidste år.
UC Syddanmark har haft en pæn fremgang på 4,1% til trods for et stort fald i optaget på læreruddannelsen.
Det er primært uddannelserne sygeplejerske, pædagog, offentlig administration og medie og kommunikation,
som har haft stor fremgang.
Alle erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en fremgang i antallet af optagne. Særligt Erhvervsakademi Kolding, som har haft 23,7% større optag end i 2012. Det er især på uddannelsen til finansøkonom,
hvor der er sket en stigning i optaget på 54,8%, som trækker optaget op.
Det kan bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg har oplevet en markant
fremgang på ingeniørstudierne. Øget optag på ingeniørstudierne er et af delmålene i Vækstforums handlingsplan indenfor forretningsområdet, Bæredygtig Energi.
Ift. visionen om Syddanmark som Science Region er det værd at bemærke, at såvel de naturvidenskabelige
som tekniske uddannelser på SDU har haft en fremgang på over 10 % i antallet af optagne. Desuden har en
række af de tekniske uddannelser på erhvervsakademierne haft fremgang. Fremgangen styrker Syddanmark
som Science Region og er vigtig ift. på sigt at kunne imødekomme efterspørgslen efter teknisk uddannede.
I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet og en status
på de forskellige uddannelser på henholdsvis Mellemlange Videregående Uddannelser og Korte Videregående Uddannelser niveauet.
Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans ift. Science Region og Vækstforums forretningsområder generelt.
Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Bilag 18 – Oversigt over optaget på de videregående uddannelser 2013

19. Vækstforums kommunikationsindsats
Sagsfremstilling
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Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 18. juni 2013 – 4. september 2013
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse
af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 18. juni 2013 – 4. september 2013 har medierne bragt nedenstående omtale
af Vækstforums aktiviteter.
Trykte medier: 101
Online: 75
TV-indslag:
Radio: 1
Indenfor Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 5
Bæredygtig energi: 15
Oplevelseserhverv: 62

Tværgående: 55
Grænseoverskridende samarbejde:
Vækst i yderområderne: 40

Indstilling
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 19 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 18. juni 2013 – 4. september
2013

20. Økonomioversigt for handlingsplan 2012-13
Sagsfremstilling
Status for indstillinger
Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, er der indstillet flere strukturfondsmidlerne, end der pt.
er til rådighed. Det overskredne beløb vil kun blive udmøntet i takt med, at der sker tilbageløb fra andre projekter. Ved at indstille et større beløb end der pt. er til rådighed, er det muligt at sikre en hurtig udmøntning af
de forventede tilbageløbsmidler. Det forventes, at der fortsat vil komme betydelige tilbageløb af strukturfondsmidler.
Ikke-bevilgede strukturfondsmidler skal efter den 1. oktober 2013 overgå til fælles disposition mellem regionerne, såfremt der på skæringsdatoen på landsplan er mere end 5 mio. kr. ikke-bevilgede midler. Såfremt de
foreliggende indstillinger imødekommes, vil der den 1. oktober 2013 ikke være ikke-bevilgede syddanske
strukturfondsmidler. Erhvervsstyrelsen vil på tilsvarende vis opgøre restmidlerne på landsplan den 1. januar
2014.
Nedenfor følger økonomioversigten for handlingsplan 2012-13, herunder indstillinger og budget.
Strukturfondsindstillinger i 2007-13

Budget 2007-13
Indstillinger i alt 2007 – 16/9-2013
(justeret for tilbageløb)
Heraf indstillet i 2012-13
Rest for programperioden 200713

Socialfonden
prioritet 1
215.472.041 kr.

Socialfonden Socialfonden
prioritet 2
I alt
159.676.412 kr. 375.148.452 kr.

Regionalfonden
379.148.452 kr.

217.800.386 kr.
84.448.031 kr.

166.864.246 kr. 384.664.631 kr.
42.758.599 kr. 127.206.630 kr.

381.795.389 kr.
87.159.478 kr.

-2.328.345 kr.

-7.187.834 kr.

-9.516.179 kr.

-2.646.937 kr.
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Regionale erhvervsudviklingsmidler - indstillinger i 2012-13
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Budget 2012-13
206.284.023
Overførsler og tilbageløb fra 2007-12
8.685.636
Indstillet 2012-13
-146.534.489
Rest 2013
68.435.170
Yderområde-% (2007 -)
Målsætning
Socialfond og Regionalfond

Før 17/9-2013 Efter 17/9-2013
39%
39%

41%

N+2 Risiko
Socialfond
N+2 Risiko for 2013 pr. 1/9-2013

90,9 mio. kr.

Regionalfond
4,3 mio. kr.

*) Ifølge N+2 reglen skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bliver bevilget af EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab.
**) N+2 Risiko 2013 er det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne når det anførte forbrug.

Forbrug og N+2
I indeværende strukturfondsperiode inkl. den forventede indstilling på formandskabsmødet den 17. september 2013 har Vækstforum indstillet projekter til Regionalfonden for i alt 382 mio. kr. (justeret for tilbageløb),
hvoraf der er udbetalt 215,7 mio. kr. Tilsvarende har Vækstforum indstillet projekter til Socialfonden for i alt
384,6 mio. kr. (justeret for tilbageløb), hvoraf der er udbetalt 124,4 mio. kr. I forbindelse med det igangsatte
porteføljestyringsprojekt vil der fortsat blive fulgt op på såvel resultater som forbrug.
N+2 risikoen for 2013 angiver det maksimale beløb, som Vækstforum risikerer at miste, hvis ikke projekterne
når at dokumentere, at pengene er forbrugt og revisorgodkendt inden udgangen af 2013. Risikoen falder
derfor i takt med, at projekternes forbrug stiger.
Tilbageløb
Der kan komme ændringer i ovenstående økonomioversigt i form af tilbageløb. Erfaringen fra seneste strukturfondsperiode er, at de støttede projekter ikke forbruger alle de midler, som de har fået bevilling på. For
Socialfondens vedkommende var der eksempelvis et tilbageløb på 33 % i strukturfondsperioden 2000-2006.
Det aktuelle registrerede tilbageløb på projekterne indstillet til støtte i 2007-2013 er:
-

Regionalfond: 23,4 mio. kr. svarende til 7 % af de indstillede midler.
Socialfond: 60,4 mio. kr. svarende til 19 % af de indstillede midler.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 42,5 mio. kr. svarende til 6 % af de indstillede midler.

Ovenstående beløb forventes at stige i takt med, at projekterne afsluttes. Tilbageløb vil indgå i budgettet og
kan dermed disponeres igen.

Handlingsplan 2012-13: Indstillede midler fordelt på forretningsområde
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Kategorien andet dækker over bevillinger, der ikke er omfattet af forretnings- og yderområdekategorierne. Det gælder f.eks. Vækstforums særlige indsatser som talentsatsningen, indsatsen for fastholdelse af produktion gennem automatisering, samt kontingent til Vestdansk Investeringsfremme og Bruxellesforeningen.

Indstilling
Det indstilles,

-

at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

21. Bevillingsstatus på projekter indstillet i 2007-13
Sagsfremstilling
Den udarbejdede bevillingsstatus viser hvilke indstillede projekter, der på den angivne dato enten er bevilgede, er til behandling hos Erhvervsstyrelsen, behandles i Vækstforums sekretariat eller afventer ansøger.
Samtidig indeholder oversigten en status over de endelige bevillinger til projekterne fra Erhvervsstyrelsen.
Differencer som følge af eventuelle nedjusteringer på grund af statsstøtteregler mv. og tilbageløb på afsluttede projekter fremgår af oversigten.
P.t. har ingen af de otte projekter, der blev indstillet til tilsagn af Vækstforum den 11. juni 2013, modtaget
deres tilsagn, men flere af dem er så langt i legalitetsprocessen, at de kan forvente at få deres tilsagn i løbet
af september måned.
Indstilling
Det indstilles,
-

At Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 21 – Bevillingsstatus på projekter indstillet til strukturfondsstøtte.
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DEL III – Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne
ansøgninger
22. Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforums pulje til
offentlig-privat innovation
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 29. november 2010 fik Vækstforums Formandskab bemyndigelse til at træffe
afgørelse vedrørende ansøgninger under puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Der er
indkommet 10 ansøgninger i alt til ansøgningsfristen for puljen den 29. april 2013. Formandskabet skal tage
stilling til i alt otte projekter. Der er indstillet seks tilsagn samt to afslag. To ansøgninger (”Intelligent Ressource Allokering” og ”Indeklimastation – en hjælp til forbedret indlæring og indeklima vha. brugerinddragelse”) er blevet trukket tilbage.
Projekt
Robotassisteret træning hos Faaborg-Midtfyn
Kommune v/ RoboTrainer ApS
Bosted App v/ Team Online A/S, e-mergency
ApS og Make I/S
Ther-ex App og Interaktionsplatform v/ Ther-ex
ApS
Implementering af Giraff i ældreplejen v/ Welldana A/S
KommunikationsSimulatoren v/ DanskSimulatoren ApS
Goloo engangsbækkener businesscase/MTV v/
Goloo ApS
Safe Track v/ Warning Systems ApS
PATRIA – Pædagogiske Træningsrobotter
indenfor Autismespektret v/ Blue Ocean Robotics ApS

Forretningsområde
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation

Indstilling
A: Tilsagn
A: Tilsagn
C: Afslag
C: Afslag
A: Tilsagn
A: Tilsagn
A: Tilsagn
A: Tilsagn

Projekterne er vurderet i forhold til, om de lever op til formålet og kriterierne i puljen til kommercialisering af
offentlig-privat innovation.
Formålet med puljen er at understøtte mindre, korterevarende projektforløb for små og mellemstore
virksomheders arbejde med kommercialisering af produkter inden for Sundheds- og velfærdsinnovation,
Bæredygtig Energi samt Oplevelseserhverv – herunder samarbejde med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt.
Baggrunden for etableringen af puljen er, at en evaluering af Vækstforums indsats har vist, at der er et behov for en yderligere styrkelse af indsatsen for at markedsmodne og kommercialisere virksomhedernes produkter – særligt i den sidste kritiske fase inden markedsintroduktion.
I vurdering af ansøgningerne er der lagt vægt på følgende kriterier, som blev godkendt af Vækstforum på
mødet den 16. juni 2011:
-

En velbeskrevet relation til forretningsområderne Sundheds- og velfærdsinnovation, Bæredygtig
Energi og Oplevelseserhverv i Vækstforums handlingsplan 2012-13
At der er tale om en teknologi/service, som står umiddelbart over for markedsintroduktion
At det sandsynliggøres, at det ydede tilskud vil have en umiddelbar effekt i forhold til udviklingen af
erhvervene inden for de tre forretningsområder
At det dokumenteres, at der vil være tale om et offentlig-privat samarbejde til gensidig fordel
At projektet bidrager til øget eksport
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Økonomi
Vækstforum har indstillet til Erhvervsstyrelsen, at puljen opnormeres til 24,5 mio. kr. Der er en pågående
dialog med Erhvervsstyrelsen om ændring af strukturfondsbudget for OPI-puljen bl.a. på baggrund af denne
indstilling, men imødekommelse afhænger af tilbageløb fra afsluttede projekter.
Såfremt alle indstillinger følges, er der aktuelt et formelt underskud på 386.300 kr. i puljen. Derfor er der i
indstillingerne for alle de ansøgte projekter indsat et vilkår om, at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender merbevilling og projektforlængelse til puljen.
Aktuelt
Ramme
Tidligere bevilget
Indstillet på mødet 16/09-2013
Tilbageløbsmidler fra afsluttede projekter
Rest

18.212.000
13.188.906
5.548.145
138.751
-386.300

Opdateret
24.500.000
13.188.906
5.548.145
138.751
5.901.700

Særligt omkring potentialevurderingen
Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.
1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont
for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil
realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges til gennemførelse af projektet inden for rammerne af puljen (min. 400.000 og maks. 1.500.000 kr.).
2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgningerne forventes at give
effekt og bidrager til at indfri formålet og kriterier inden for puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation. Det skal bemærkes, at effektvurderingen ikke kan sammenlignes med effektvurderingen af Vækstforums regulære projekter, da der anvendes en simpel udgave af effektvurderingsværktøjet, der er tilpasset
puljen. Vurderingen af projekternes effekt skal derfor primært anvendes til at se projekternes relative placering i forhold til hinanden.
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Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

at Formandskabet tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 22 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til Vækstforums pulje til kommercialisering af offentligprivat innovation.

23. Behandling i Formandskabet af ansøgninger til Vækstforums pulje til
kommercialisering af offentlig-privat innovation
Projektet ”Test og afprøvning af robotassisteret træning hos Faaborg-Midtfyn Kommune (TAR-FMK)”
er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 406.038,00 kr.
Projektet
Projektet skal afdække, hvordan et helt nytænkende træningsredskab, RoboTrainer
Light (RTL), bedst muligt inkorporeres i kommunes daglige genoptræning. Dette
gøres for at oparbejde tilstrækkelig dokumentation til kommercialisering af produktet
herunder udarbejdelse af business case omkring brugen af RTL og robotassisteret
genoptræning i kommunalt regi.
RTL er en low-cost genoptræningsrobot på størrelse med en håndtaske, udviklet
med henblik på at supplere ergo- og fysioterapeuters arbejde med borgere, der har
behov for genoptræning. RTL er bl.a. udviklet med viden opnået i Patient@Home
projektet og er udviklet i samarbejde mellem Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved
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SDU's Tekniske Fakultet samt en række private/offentlige aktører og rådgivere, bl.a.
Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) og Dansk Standard (DS).

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Træningsrobotten er velegnet til hjemmebrug. Robotten er i stand til at simulere
vægtløshed og forskellige grader af modstand til personer med nedsat funktionsevne. Den er samtidigt kraftig nok til at give kvalificeret modstand til stærke og raske
brugere og kan også bruges til genoptræning og forebyggende træning f.eks. før en
større operation. Træningen kan tilrettelægges præcist og fremskridt kan følges
meget nøjagtig.
Ansøger:
RoboTrainer ApS, 6200 Aabenraa, CVR: 35237445.
Parter:
SDU – Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, 5230 Odense M, CVR: 29283958.
Bidrager med teknisk viden om robotten.
SDU – Institut for Idræt og Biomekanik, 5230 Odense M, CvR: 29283958. Bidrager i test og med validering af data fra test og afprøvning.
Faaborg-Midtfyn Kommune, 5856 Ryslinge, CVR: 29188645. Test og afprøvning
vil foregå på et kommunalt træningscenter i kommunen.
Science Ventures Denmark A/S, 5230 Odense M, CVR:29211477. Skal sikre, at
test og afprøvninger har relevans for den efterfølgende kommercialisering samt
bidrage i udarbejdelsen af business case.
Samlet budget: kr. 541.384,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 406.038,00
Egenfinansiering i alt: kr. 135.346,00
Score på projektets forventede effekt (1-5): 4
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5
Ansøger vurderer forsigtigt, at der over en 4-årig periode i alt kan sælges mindst
200 robotter primært til kommuner og hospitaler men også direkte til private og træningscentre.
Ansøger forventer efter to år at have en omsætning på ca. 2,4 mio. kr. og efter fire
år at omsætte for ca. 8.7 mio. kr.
Ansøger forventer, at der i løbet af fire år er fem ansatte i virksomheden, og at der i
løbet af fem-10 år er mellem 10-20 medarbejdere i takt med øget produktion også til
eksportmarkederne.
Effekten for det offentlige vurderes af ansøger at være besparelser for regioner og
kommuner på 40.000-100.000 kr. årligt i træningsprocessen pr. borger, der træner
med RoboTrainer Light. Dertil kommer besparelser ved at genoptræne personer og
flytte dem fra f.eks. førtidspension ud på arbejdsmarkedet.
Syddansk Vækstforum har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i Region
Syddanmark. Bevillingen er derfor betinget af, at tilsagnsmodtager er registeret med
virksomhedsadresse og driver virksomhedens aktiviteter i Region Syddanmark.

Konklusion

Sekretariats vurdering:
Det er vurderingen, at ansøger har sandsynliggjort, at der er et behov og en efterspørgsel efter produktet, og at ansøger dermed kan opnå de forventede effekter.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet opfylder kriterierne for at modtage støtte via OPI-puljen,
•

Det er vurderingen, at det er sandsynliggjort, at der er et behov for løsningen, og at projektet dermed kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
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at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering
af offentlig-privat innovation på 406.038,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”,
at tilsagnsmodtager er registeret med virksomhedsadresse og driver virksomhedens aktiviteter i Region Syddanmark.

Bilag
Bilag 23a – Indstillingsskema vedr. Test og afprøvning af robotassisteret træning hos Faaborg-Midtfyn
Kommune (TAR-FMK)
Projektet ”BOSTED APP” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 780.570,00 kr.
Projektet
Team Online markedsfører og sælger Bosted System, som er et IT administrations-,
vidensdelings- og dokumentationsværktøj brugt i den sociale sektor.
Projektet har til formål at tilpasse og videreudvikle en brugerflade af Bosted System
til smartphones og tablets. Det skal sikre frontmedarbejdere på det specialiserede
socialområde mobil, online adgang til Bosted System og dermed adgang til at registrere eller læse de data, som er relevante for udførelse af deres socialfaglige indsats overfor en borger.
Et vigtigt element er håndtering af datasikkerhed og personfølsomme oplysninger.
Derfor vil der i projektet være stor fokus på at oparbejde erfaring med håndteringen
af personfølsomme oplysninger på en mobilenhed, og der vil være fokus på, hvordan løsningen vil bidrage til generel effektivisering af arbejdstidens anvendelse.
Tre private virksomheder vil samarbejde om markedsmodning af applikationen
Ansøger og parter

Ansøger:
Team Online A/S, 5000 Odense C, CVR: 21109002. Ansøger, bidrager med projektledelse, knowhow og socialfagligt it-software.
e-mergency ApS, 5000 Odense C, CVR: 27720102. Medansøger, bidrager med
ekspertise og erfaringer med back-end software, der sikre logfiler og personfølsomme data.
MAKE I/S, 5000 Odense C, CVR: 34396418. Medansøger, bidrager med tilpasningen af frontend og user-intercation-designet til produktet.
Parter:
Erhvervsakademiet Lillebælt, 5230 Odense M, CVR: 31684307. Bidrager med
erfaring om undervisning, brugertests og udarbejdelse af brugeranalyser.
Tangkær – Region Midtjylland, 8950 Ørsted, CVR: 29190925. Et psykosocialt
tilbud for voksne, skal teste produktet.
Syddjurs Kommune – Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud, 8544 Mørke, CVR:
29189978. Driver en række tilbud på voksen-handicapområdet, skal teste produktet.

Økonomi

Forventet effekt

Samlet budget: kr. 1.040.760,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 780.570,00
Egenfinansiering i alt: kr. 260.190,00
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,5
Samlet er det ansøgers forventning, at løsningen vil blive solgt til ca. 500 eksisterende kunder samt 100 nye kunder, der vil købe Bosted Systemet pga. den nye
løsning.
Det forventes, at de tre private virksomheder vil opnå en samlet årlig omsætnings25

vækst på ca. 1,5 mio. kr. og i alt fem nye ansættelser.
Sekretariats vurdering:
Det er vurderingen, at der er et behov og en efterspørgsel efter løsningen. Derfor
vurderes det realistisk, at projektet vil opnå de forventede effekter.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet opfylder kriterierne for at modtage støtte via OPI-puljen.

Konklusion

•

Det er vurderingen, at der er et behov for løsningen, og at projektet dermed
kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse i de private virksomheder i projektet.

Beslutningspunkt
Det indstilles,





at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 780.570 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det endvidere forudsættes, at den samlede ”de minimis”-støtte for de enkelte private virksomheder i projektet – bevilget i dette og i tidligere projekter - ikke overstiger 200.000 Euro –
svarende til grænsen for ”de minimis”-støtte,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23b – Indstillingsskema vedr. BOSTED APP
Projektet ” Ther-ex app og interaktionsplatform – et brugervenligt træningsværktøj i hjemmet” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
C: Afslag
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 0 kr.
Projektet
Ansøger har tidligere testet konceptet mellem patient og terapeut i et projekt støttet
af Region Sjælland. Konceptet blev vurderet brugbart i forhold til at indgå i en privat
fysioterapeutisk praksis. Ansøger ønsker med dette projekt at teste en app-baseret
løsning til træning og forebyggelse af personer med gener fra hofte eller knæ målrettet private brugere, patienter og fysioterapeuter (offentlige som private)
Ther-Ex App består af nogle video-instruktioner, der viser den korrekte måde at
træne hofte og knæ på. Indledningsvis vil der være ca. 100 demonstrationsvideoer
tilgængelige.
Gennem analyse af datatrafik registreres anvendelsen af løsningen og dermed brugerens øvelser. Brugeren præsenteres for en grafisk fremstilling af gennemførte
øvelser.
På baggrund af evaluering fra testforløb, bliver det vurderet, om løsningen skal opdeles i to forskellige versioner; én til forebyggende træning og én til genoptræning.
Ansøger ønsker at udbyde Ther-ex App kommercielt på AppStore og Google Play
som download for alle interesserede, da den er udviklet til at kunne tages i brug
uden yderligere instruktion.

Ansøger og parter

Når interaktionsplatformen er tilpasset, vil der for organisationer, kommuner, regioner, firmaer og klinikker kunne indgås gruppeaftaler med en tilpasset prisstruktur,
herunder abonnementsordninger beroende på antallet af tilmeldte brugere.
Ansøger:
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1. Ther-ex ApS, 5700 Svendborg, CVR: 34595208. Står for projektet.
Parter:
2. Svendborg Kommune, 5700 Svendborg, CVR: 29189730. Herfra fysioterapeuter, deltagere mv.
3. Svendborg Senioridræt, 5700 Svendborg, CVR: 34542937. Herfra deltagere,
konsulenter mv.
Ansøgt
økonomi

Samlet budget: kr. 556.960,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 417.720,00
Egenfinansiering i alt: kr. 139.240,00

Forventet effekt

Score på projektets forventede effekt (1-5): 1
Ansøger oplyser, at kort efter lancering af Ther-ex® App (november 2013) forventes
ansættelse af salgsmedarbejder (halv tid). Afhængigt af salg og senest ved markedsintroduktion af Ther-ex® Rehab (august 2014) forventes salgsmedarbejder på
fuld tid samt ansættelse af IT-medarbejder til sikring af platformens drift. Yderligere
personale (salgsmedarbejder og kontorassistent) forventes ansat primo 2015.
Ansøger anfører, at effekten i den offentlige sektor er ressourceoptimering i genoptræningsforløb. Optimeringen er ikke yderligere konkretiseret.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2

Konklusion

Sekretariatets vurdering:
Vækstforumsekretariatet vurderer, at ansøger ikke har sandsynliggjort en forretningsmodel for, at salg og indtjening kan nå et niveau, så de anførte effekter synes
opnåelige.
Projektet indstilles til afslag, fordi:
• Ansøger ikke har sandsynliggjort en forretningsmodel for indtjeningen gennem salg af koncept og app til så forskellige målgrupper som private brugere, patienter, privat praktiserende fysioterapeuter samt fysioterapeuter tilknyttet de offentlige rehabiliteringsafdelinger.
• Derfor vurderer sekretariatet, at det ikke er sandsynligt, at projektets skitserede aktiviteter vil bidrage væsentligt til de angive effekter

Beslutningspunkt
Det indstilles,
 at projektet modtager afslag fra Vækstforums pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation, da det vurderes, at det ikke er sandsynliggjort, at de skitserede aktiviteter i projektet, vil
bidrage væsentligt til de angivne effekter; øget omsætning og beskæftigelse, fordi der ikke foreligger planer for markedsføring og kontakt til de forskellige potentielle kundegrupper.
Bilag
Bilag 23c – Indstillingsskema vedr. ”Ther-ex app og interaktionsplatform – et brugervenligt træningsværktøj i
hjemmet”.

Projektet ” Implementering af Giraff i ældreplejen” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
Indstilling
Projektet

C: Afslag
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 0 kr.
Giraffen er en mobil menneskehøj robot med videokonference system indbygget.
Giraffen kan placeres i hjem eller plejefacilitet og gør pårørende og plejepersonale i
stand til virtuelt at besøge beboeren. Giraffen kan fjernstyres i alle retninger. Borgeren skal blot acceptere et ”besøg” eller indlede et ”besøg” ved tryk på en knap. Giraffen styres via internettet og en ”Pilot” computer eller bærbar.
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Giraff-løsningen har potentiale til at give bedre service for borgerne samt reducere
kommunens udgifter ved reduktion af unødige udkørsler. Giraff-produktet er på
markedet og er i drift i Sverige.

Ansøger og parter
Ansøgt økonomi

Forventet effekt

Billund Kommune har allerede indkøbt to eksemplarer af produktet. Ansøger ønsker
med projektet at markedsmodne løsningen og at afdække potentialet for effektivisering af ældreplejen i Billund Kommune.
Welldana A/S, Randersvej 6, 6700 Esbjerg, CVR: 18937190
Billund Kommune, 7200 Grindsted,
Samlet budget: kr. 543.862,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 407.896,50
Egenfinansiering i alt: kr. 135.965,50
Score på projektets forventede effekt (1-5): 1
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5
Sekretariats vurdering:
Projektet falder inden for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation.
Sekretariatet vurderer, at ansøger ikke har sandsynliggjort, hvorfor der er brug for
test i Danmark, når produktet er i drift i Sverige.
Sekretariatet finder det derfor ikke sandsynliggjort, at projektets aktiviteter, der går
ud på at teste Giraff-produkter sammen med Billund Kommune, vil resultere i dokumentation, som vil bidrage til øget salg hos ansøger. På den baggrund vurderer
sekretariatet, at det ikke er sandsynliggjort, at ansøger vil kunne opnå de oplyste
effekter.
Projektet indstilles til afslag, fordi:
• Ansøger ikke har sandsynliggjort, hvorfor der er brug for test i Danmark, når
produkter er i drift i Sverige.

Konklusion

•

Ansøger ikke sandsynliggjort, at projektets aktiviteter, der går ud på at teste
Giraff-produktet sammen med Billund Kommune, vil resultere i dokumentation, som vil kunne bidrage til øget salg hos ansøger.

Beslutningspunkt
Det indstilles,


at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation, da det vurderes, at det ikke er sandsynliggjort, at
projektets aktiviteter er nødvendige for at fremskaffe dokumentation, som vil bidrage til øget
salg hos ansøger

Bilag
Bilag 23d – Indstillingsskema vedr. ”Implementering af Giraff i ældreplejen”.
Projektet ”KommunikationsSimulatoren” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 1.457.838,38 kr.
Projektet
Projektet handler om, at transformere DanskSimulatoren til et genoptræningsværktøj målrettet senhjerneskadede. Genoptræningsværkstøjet kaldes KommunikationsSimulatoren. Det har til formål at supplere den talepædagogiske rehabilitering,
som er meget vigtigt for senhjerneskadede at begynde på tidligt og i intensivt omfang for at mindske de varige følger af en senhjerneskade.
Der findes i dag et digitalt værktøj til sprogtræning af personer med anden etnisk
baggrund end dansk: DanskSimulatoren. Den består af tre enheder til træning af
kommunikative færdigheder, nemlig 1) Udtaletræner, hvor der trænes korrekt udtale
af enkelt ord, 2) Færdighedstræner, hvor der trænes korrekt udtale af sætninger og
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3) RealLife træner, hvor der trænes daglig konversation i et virtuelt 3D spilunivers.
Der er tale om et såkaldt "Serious Game", hvor kursisten navigerer rundt i en 3D
verden og løser en række opgaver, som stiller stigende krav til kursistens sproglige
kompetencer.

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har efter at have stiftet bekendtskab med produktet henvendt sig til virksomheden for at få udviklet et produkt målrettet senhjerneskadede. Ansøger vil sammen med centeret inddrage flere af landets kommunikationscentre med henblik på at udvælge genoptræningsværktøjets
funktioner, mens test af produktet vil finde sted af senhjerneskadede tilknyttet et
eller to kommunale kommunikationscentre. Når projektet er slut, vil Dansksimulatoren ApS stå tilbage med en forretningsmodel for, hvordan KommunikationsSimulatoren kan indgå som et supplerende genoptræningsværktøj og en business case.
DanskSimulatoren ApS, Odense
Videnscenter for Integration / Vejle Kommune
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Middelfart
Samlet budget: kr. 1.943.784,50
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.457.838,38
Egenfinansiering i alt: kr. 485.946,12
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Forud for projektet har Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi evalueret
DanskSimulatoren. På baggrund af evalueringen vurderer Centeret, at it-produktet
har stort potentiale for målgruppen af senhjerneskadede. Den samlede indlæggelsestid reduceres også for senhjerneskadede (akutfasen) og forventes yderligere at
reduceres. Borgerne henvises/overføres hurtigere til fase 2 (rehabiliteringsfasen),
hvor borgeren især ”tager fra” rehabiliteringsmæssigt.
Det er afgørende, at den intensive talepædagogiske rehabilitering af patienten/borgeren fortsætter, selvom borgeren ikke længere er indlagt på sygehuset.
Behovet for intensiv sproglig rehabilitering vil betyde, at talepædagogen skal træne
borgeren i eget hjem, eller at transportomkostningerne ved at transportere brugeren
til den talepædagogiske ydelse vil stige markant. Ansøger anslår, at de nuværende
transportudgifter vil fordobles, men anfører, at KommunikationsSimulatoren vil kunne bidrage til, at borgere udskrives / hjemlægges tidligere, uden at træningen bliver
mindre intensiv. Ansøger anfører, at KommunikationsSimulatoren vil kunne halvere
udgifter til transport med 50% på landsplan. En årlig besparelse på 1.275.000 kr.
Ansøger formoder, at test-projektet kan betyde et gennembrud for hjælpemidlet og
for vækst i virksomheden. Virksomheden estimerer, at omsætningen det første år
efter projektafslutning vil beløbe sig til to – tre millioner det første år og tre – fem
millioner kr. det andet. På medarbejdersiden forventer ansøger at skulle ansætte
tre-fem medarbejdere det første år og yderligere fem, to år efter projektet er afsluttet.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5

Konklusion

Sekretariats vurdering:
Sekretariatet vurderer, at projektet baserer sig på et produkt, DanskSimulatoren,
der er blevet grundigt evalueret, hvilket vurderes at være et godt udgangspunkt for
at transformere produktet til målgruppen af senhjerneskadede. Sekretariatet finder
det sandsynliggjort, at virksomheden vil få et markant udbytte, og at projektet vurderes at betyde sikker effekt. Sekretariatet finder det dog ikke sandsynliggjort, at projektet kan understøtte virksomhedens opstart af eksport af systemet.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra
Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde og fordi,
•

Projektet bl.a. resulterer i dokumentation for, at senhjerneskadede opnår
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gode resultater gennem muligheden for intensiv og billig talepædagogisk
genoptræning via it-systemet, en forretningsmodel for systemet samt en
business case. Dette er centralt for, at DanskSimulatoren kan kommercialisere produktet KommunikationsSimulatoren.
Beslutningspunkt
Det indstilles,





at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 1.457.838,38 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det endvidere forudsættes, at støttebeløbet maksimalt svarer til 200.000 Euro - svarende
til grænsen for ”de minimis-støtte”,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23e – Indstillingsskema vedr. ”KommunikationsSimulatoren”.
Projektet ”Goloo engangsbækkener businesscase / MTV” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 953.145 kr.
Projektet
Ansøger har søgt en gang tidligere, i september 2012. Ansøgningen fik afslag. Begrundelsen herfor var bl.a., at ansøger ikke indhentede fagpersoner til at udarbejde
den mini-MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering), som skulle styrke udbredelsen af
deres produkter på markedet. Ansøger ønsker med denne ansøgning at imødekomme afslagsbegrundelsen og trækker fagpersoner ind til at foretage analyser og
undersøgelser, hvilket vil styrke deres Business Case.
Goloo har udviklet tre engangsprodukter (oppusteligt bækken, pose til bækkenstol
og urinkolbe) til toiletbesøg for immobile patienter/brugere. Produkterne er allerede
på markedet. Produkterne sælger ikke så godt som forventet, hvilket kan skyldes
manglende eksterne vurderinger af produkterne. Ansøger anfører, at deres produkter har en lang række fordele frem for de traditionelle produkter på markedet, både
for patienten, personalet og økonomien. I fht. sidstnævnte så har ansøger selv udarbejdet en mini-MTV (Medicinsk Teknologi Vurdering), der viser, at der kan opnås
besparelser ved sygehuses anvendelse af Goloo’s produkter.
Ansøger har dog haft svært ved at påvise dokumentationen for sine resultater, da
de ikke har haft uvildige personer med i deres afprøvning og undersøgelser af deres
produkter.
Formålet med dette projekt er at få dokumentation for produkternes funktionalitet via
uafhængige fagpersoner. De eksterne fagpersoner afprøver og dokumenterer Goloo’s produkter op imod andre lignende produkter, så fordele og ulemper er tydelige
for potentielle købere af Goloo’s produkter.
For at Goloo kan få et stort gennembrud, kræves det, at sygehusene har produkterne på lager til brug for diverse afdelinger. Det vil kræve en ledelsesmæssig beslutning, hvis produkterne skal indføres generelt på sygehusene. De fleste sygehusledelser tager ingen beslutning om generel indførelse af et produkt, medmindre der
foreligger en MTV. Derfor er det væsentlig for Goloo’s markedsintroduktion, at der
udarbejdes en MTV i samarbejde med eksterne fagpersoner.
Sekretariatet vurderer, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil medføre et større salg af ansøgers produkter, som allerede er på markedet. At få uafhængige fagpersoner til at vurdere Goloo’s produkter vil være afgørende for dokumentationen for produktets funktionalitet og økonomisk besparelse.
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Ansøger og parter

Ansøger:
Goloo ApS, 7000 Fredericia, CVR: 31672171.
Parter:
Hospitalsenheden Vest, 7400 Herning, CVR:29190925.
Bisbebjerg Hospital, 2400 København NV, CVR: 29190623.
Samlet budget: kr. 1.270.860
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 953.145
Egenfinansiering i alt: kr. 317.715
Score på projektets forventede effekt (1-5): 4
Ansøger oplyser, at med den udarbejdede MTV vil sygehusledelsen kunne foretage
en kvalificeret beslutning om at indføre Goloos engangsprodukter, som en integreret del af sygehusets drift.

Økonomi

Forventet effekt

Ansøger forventer, at det vil føre til vækst i Goloos omsætning og oplyser, at øget
omsætning også vil virke positiv på antal medarbejdere hos Goloo samt hos underleverandører, bl.a. fabrikanten 3L i Tommerup på Fyn.
På kort sigt forventer ansøger derfor at skabe mindst to-fire nye arbejdspladser.
I løbet af de næste fem år forventes det:
- at omsætningen vil stige til 10-15 mio. kr.
- at antallet af medarbejdere øges med seks-otte personer.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3
Sekretariats vurdering:
Sekretariatet vurderer, at projektansøger vil forøge omsætningen via dokumentationen gennem dette projekt, da det kan medføre et øget salg til sygehusene.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Det er vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation og lever op til kravene, der
stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation.
• Sekretariatet vurderer, at nærværende projekt vil give Goloo en efterspurgt
dokumentation for deres produkter og dermed en salgsplatform, der kan
sætte gang i salget på det danske marked og derved generere regional
vækst og beskæftigelse.

Konklusion

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 953.145 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23f – Indstillingsskema vedr. ”Goloo engangsbækkener businesscase / MTV”.
Projektet ”Safe Track” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 460.554 kr.
Projektet
Projektet har til formål at teste et nyt system, Safe Track, til udrykningskøretøjer i
almindelig drift og skabe dokumentation for produktets effekt. Forventningen er, at
resultaterne fra testen skal benyttes som evidens for produktet evne til at skabe
bedre vilkår for udrykningskøretøjer til anvendelse i salg og markedsføring.
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Det er et voksende problem, at bilister ikke er opmærksomme på udrykningskøretøjer trods brug af blink og sirener. Det betyder, at der opstår farlige og uhensigtsmæssige situationer, som medfører stressende arbejdsforhold, forsinkelser og flere
uheld.

Ansøger og parter

Økonomi

Safe Track er et supplerende advarselssystem til brug i forbindelse med udrykninger. Systemet monteres i udrykningskøretøjerne og giver meddelelse og tekstbesked via bilradioen til bilister om, at et udrykningskøretøj er på vej. Systemet er
afprøvet på testbane og vil i dette projekt blive afprøvet i praksis via Falck i Kolding
og Københavns Brandvæsen.
Ansøger: Warning Systems ApS, 6200 Aabenraa
Partner I: Region Nordjylland, Ideklinikken, 9000 Aalborg
Partner II: Falck Danmark A/S, Region Syd, 6000 Kolding
Partner III: Københavns Brandvæsen, 1553 København V
Samlet budget: kr. 614.072
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 460.554
Egenfinansiering i alt: kr. 153.518
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,5

Forventet effekt

Sekretariats vurdering:
Sekretariatet anser det for sandsynligt, at der gennem projektet kan vises en positiv
effekt for udrykningskøretøjer både i form af kortere responstid, færre uheld, bedre
arbejdsmiljø og mere sikker kørsel.
Under forudsætning af, at der skabes dokumentation af de positive effekter, forventer ansøger, at produktet i løbet af tre år vil opnå ca. 5 % af markedsandele i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, hvilket vil give en beskæftigelse på 15 personer
og en omsætning på 150 mio.kr.
Sekretariatet vurderer, at nærværende projekt kan give Warning Systems den ønskede dokumentation for effekten af Safe Track og dermed en salgsplatform, der
kan bringe produktet hurtigere på markedet og generere regional vækst og beskæftigelse.
Projektet indstilles til tilsagn fordi:
• Projektet opfylder kriterierne for at modtage støtte via OPI-puljen
• Det er vurderingen, at der er et behov for bedre varslingssystemer, og at
projektet kan bidrage til at få produktet hurtigere på markedet og dermed
skabe øget vækst og beskæftigelse i de private virksomheder

Konklusion

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 460.554 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23g – Indstillingsskema vedr. ”Safe Track”.
Projektet ”PATRIA – pædagogiske træningsrobotter indenfor autismespektret” er placeret i kategori A
og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 1.490.000 kr.
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Projektet

Projektet omhandler test af træningssoftware og to forskellige robotter på børn/unge
inden for det autistiske spektrum.
Træningssoftwaren testes på robotplatformene KOULE og NAO. KOULE er en kugle, der ved brug af lys, lyd og bevægelser er rettet mod træning af fysisk udfoldelse.
NAO er en ca. 50 cm. høj robot udformet som et menneske, som kan gå, rejse sig,
gribe om objekter etc. Robotten fungerer som en assistent, der gennem leg og aktiviteter fremmer læring og sociale evner hos børn med sociale vanskeligheder. Fordelen ved robotten er, at den har et simpelt kropssprog, så børn med autisme kan
overkomme et samspil med robotten. Derigennem kan terapeuten/pædagogen eller
læreren opnå et mere intenst samvær og en mere omfangsrig træning, målt over
tid. Det er både aflastende for træneren og mere effektivt for barnet, der kan lære
hurtigere.
Konkret indebærer projektet, at KOULE inkl. træningssoftware testes på specialbørnehaver i henholdsvis Billund og Odense Kommune. NAO inkl. træningssoftware
testes på autistiske børn/unge på Grindsted Skole i Billund Kommune samt Paarup
Skole i Odense Kommune. Autistiske børn fra specialbørnehave i Billund Kommune
vil også blive trænet vha. NAO. Det forventes at øge børnenes mulighed for at blive
inkluderet i den almindelige skole, når de kommer i den skolepligtige alder.
Fælles for begge produkter er, at de kan hjælpe til at forbedre børns sociale, kommunikative, faglige og mellemmenneskelige evner.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling på Odense Universitetshospital har ansvaret for alle test-set ups og faglige evaluering.
Ansøger har udviklingsmæssige og kommercielle rettigheder til amerikanske træningssoftwaremoduler fra virksomheden MOVIA, der kan anvendes på NAO, KOULE, LEGO Mindstorms NXT eller en helt fjerde robotplatform. Blue Ocean Robotics
forventer at sælge træningssoftware i ”pakker”, der også består af manual, introduktion, træning og support. Prisforskellen kommer til udtryk i den valgte robotplatform
m.m. Ansøger anslår, at en pakke med NAO som robotplatform kommer til at koste
ca. 250.000 kr., mens en KOULE-pakke vurderes at komme til at koste ca. 90.000
kr.
Projektet skal bidrage til at præcisere pakkernes endelige indhold.

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Blue Ocean Robotics ApS, 5230 Odense M
Capital of Children Company, 7190 Billund
Billund Kommune, 7200 Grindsted
Odense Kommune, 5220 Odense SØ
Odense Universitetshospital, afd. For Børne- og Ungdomspsykiatri, 5000
Odense C
Samlet budget: kr. 1.986.666,67
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.490.000
Egenfinansiering i alt: kr. 496.666,67
Score på projektets forventede effekt (1-5): 2
Effekterne af dette projekt forventes at være besparelser for kommuner, både i form
af umiddelbare besparelser på mængden af speciallærere/-pædagoger og på
mængden af børn, der har behov for at komme på specialskoler og på længere sigt
i form af forbedret livskvalitet og reduktion i offentlig støtte til autismeramte familier.
Projektet bidrager til, at Blue Ocean Robotics kan tjene på salg af det pædagogiske
træningssoftware i Danmark og derefter i de andre nordiske lande, de baltiske lande, Tyskland og Holland. Og dette vil føre til øget eksport og vækst i virksomheden.
Blue Ocean Robotics forventer med omtalte træningspakker og yderligere aktiviteter
på området at kunne få en stor andel af markedet. I løbet af tre år er det ansøgers
vurdering, at der mindst vil være yderligere 15 fuldtidsmedarbejdere hos Blue Ocean Robotics og tilknyttede salgsorganisationer.
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Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3
Sekretariatets vurdering: De angivne effekter for virksomheden bygger på meget
optimistiske vurderinger af, hvor hurtigt danske institutioner/folkeskoler i større antal
køber pakkerne.
Sekretariatet vurderer, at nærværende projekt kan give Blue Ocean Robotics den
ønskede dokumentation for effekten af pædagogisk træningssoftware og muligvis
en salgsplatform, der kan bringe produktet hurtigere på markedet og generere regional vækst og beskæftigelse.
Sekretariatet vurderer, at der sandsynligvis er et marked for produkterne, men at
det er smalt. Projektet vurderes at kunne få en mindre effekt i forhold til forretningsområdet, men en sikker effekt for ansøger.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
Det er vækstforumsekretariatets vurdering, at projektet understøtter forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsteknologi og lever op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentligt-privat innovation. Sekretariatet vurderer, at nærværende projekt kan give Blue Ocean Robotics
den ønskede dokumentation for effekten af pædagogisk træningssoftware og muligvis en salgsplatform, der kan bringe produktet hurtigere på markedet og generere
regional vækst og beskæftigelse. Sekretariatet vurderer, at der sandsynligvis er et
marked for produkterne, men at det er begrænset/smalt. Projektet vurderes at kunne få en begrænset effekt i forhold til forretningsområdet, men en sikker effekt for
ansøger.

Konklusion

Beslutningspunkt
Det indstilles,





at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 1.490.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre
75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det endvidere forudsættes, at støttebeløbet maksimalt svarer til 200.000 Euro - svarende
til grænsen for ”de minimis-støtte”,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
at bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling og
projektforlængelse for projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 23h – Indstillingsskema vedr. ”PATRIA – pædagogiske træningsrobotter indenfor autismespektret”.

24. Orientering om indkomne ansøgninger
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde 4. april 2013 besluttede Vækstforum at bemyndige Formandskabet til at indstille
projekter til bevilling fra Socialfonden og Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13,
samt indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.
Bemyndigelsen til Formandskabet om at træffe beslutninger på Vækstforums vegne dækker dog ifølge Erhvervsstyrelsen ikke beslutninger om afslag. Det fremgår af Erhvervsstyrelsens legalitetskontrol af projektet
”Produktion og Produktivitet PP20”, som Vækstforums Formandskab den 11. juni 2013 indstillede til afslag.
Derfor fremlægges projektet for Vækstforum til fornyet behandling og afgørelse.
Vækstforum træffer desuden fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om
regionale erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr. samt ansøgninger, der udelukkende søger regionale erhvervsudviklingsmidler.
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Der er i alt indkommet otte nye ansøgninger, hvoraf tre projekter efterfølgende har trukket ansøgningen tilbage. Dermed er der, med genbehandlingen af projektet ”Produktion og Produktivitet PP20”, i alt seks projekter til behandling. Heraf skal to ansøgninger udelukkende behandles af Formandskabet på mødet den 17.
september 2013, og fire ansøgninger skal udelukkende behandles på Vækstforums møde 30. september
2013. Derudover skal en enkelt ændringsansøgning behandles af både Formandskabet og Vækstforum.
Det fremgår af tabellerne nedenfor, hvilke ansøgninger, der skal behandles af henholdsvis Formandskabet
og Vækstforum. Ansøgningerne, der udelukkende skal behandles af Vækstforum, fremgår af vedlagte bilag.
Projekt

Følgende projekter
skal udelukkende
behandles af Formandskabet:
Design2Innovate tillægsansøgning til
Designkupon - lån
en designer
v/Design2Innovate
PRO-Projektet v/
Lean Energy Cluster

Projekt

Følgende projekter
skal behandles
både af Formandskabet og Vækstforum:
Ændringsansøgning
- Automation i Syd

Projekt

Følgende projekter
skal udelukkende
behandles af
Vækstforum
Offshore Wind Energy Knowledge –
tillægsansøgning til
Offshore Wind
Denmark
v/Offshoreenergy.dk
Det gode liv - International markedsfø-

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet
skal træffe beslutning om
indstilling af:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
indstilling af:

Oplevelseserhverv

Tilsagn

Regionalfondsmidler
1,8 mio. kr.

-

Alle forretningsområder

Tilsagn

Socialfondsmidler
2,6 mio. kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler 0,5
mio. kr.

-

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet
skal træffe beslutning om
indstilling af:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
indstilling af:

Særlig indsats for
fastholdelse af produktion gennem automatisering

-

Budgetændring i
forhold til regionalfondsmidler.

Budgetændring i forhold
til de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet skal
træffe beslutning
om:

Vækstforum skal
træffe beslutning om
indstilling af:

Bæredygtig Energi

-

-

Regionale erhvervsudviklingsmidler 1,0
mio. kr.

Oplevelseserhverv

-

-

Regionale erhvervsudviklingsmidler 2,9
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ring af ferieturismen
i syddanmark
v/Foreningen til
markedsføring af
turismen i Region
Syddanmark (FOMARS) v/Billund
Kommune
”Produktion og Produktivitet 2020
(PP20)”
”Fælles fokus på
fødevarer” v.
Væksthus Syddanmark på vegne af
Syddansk Fødevareklynge
Ændringsansøgning
- Foreningen til markedsføring af turismen i Region Syddanmark (FOMARS)

mio. kr.

Særlig indsats for
fastholdelse af produktion gennem
automatisering
Grøn Vækst

Afslag

-

Oplevelseserhverv

-

Indstillet til afslag af
Formandskabet på
mødet den 11. juni
2013.
-

Regionalfondsmidler
2,2 mio. kr.

Regionale erhvervsudviklingsmidler 2,3
mio. kr.

Ændring af tilskudssats fra 20% til 30%.
Den allerede bevilgede økonomiske ramme fastholdes.

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet
og intentionerne med Erhvervsfremmeloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles
krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt
erhvervspolitisk rationale.
Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2012-13.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
De indstillede beløb er maksimumbeløb.
Ansøgninger til ”Grøn Vækst puljen”, hvor der søges om medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, vurderes både ift. de vurderingskriterier, der er gældende for ”Det Syddanske Grøn Vækst Program” og ift. Vækstforums øvrige vurderingskriterier.
Prioritering af tilbageløbsmidler
Erhvervsstyrelsen udsteder maksimalt bindende tilsagn, der svarer til regionens samlede ramme til Regionalfonden, til Socialfondens prioritet 1 og til Socialfondens prioritet 2. Derfor er der projekter, der er indstillet til
tilsagn på et højere beløb, end der på indstillingstidspunktet var til rådighed, men med mulighed for at få
suppleret op til et det fulde beløb med tilbageløbsmidler. Formandskabet har bemyndiget sekretariatet til at
udmønte tilbageløbsmidler op til de maksimale beløb.
Efter Vækstforums 25. juni 2013 ventede følgende projekter på tilbageløbsmidler:
• Power Push afventede yderligere 2.514.571,87 kr. fra Socialfondens prioritet 1,
• Welfare Tech Invest afventede yderligere 20.137.566,93 kr. fra Socialfondens prioritet 2,
• Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation afventede yderligere 822.141,04 kr. fra Regionalfonden.
Siden har der været tilbageløb på Socialfondens prioritet 2, hvilket betyder, at der p.t. er 15.507.433,28 kr. til
rådighed på Socialfondens prioritet 2. Som det fremgår nedenfor, indstilles det, at PRO-Projektet modtager
2.557.700,55 kr. af tilbageløbsmidlerne, og at projektet Welfare Tech Invest modtager yderligere
12.949.732,73 kr. Herefter afventer Welfare Tech Invest yderligere 7.187.834,20 kr.
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Hvis Formandskabet vælger at følge indstillingen om et supplerende tilskud fra Regionalfonden til projekt
Design2Innovate, kan dette først udmøntes, når puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation har
modtaget det fulde tilskud.
Ovenstående betyder, at såfremt de foreliggende indstillinger følges, vil følgende projekter efter Vækstforums møde 30. september 2013 afvente tilbageløbsmidler:
• Power Push afventer yderligere 2.514.571,87 kr. fra Socialfondens prioritet 1,
• Welfare Tech Invest afventer yderligere 7.187.834,20 kr. fra Socialfondens prioritet 2,
• Puljen til kommercialisering af offentlig-privat innovation afventer yderligere 822.141,04 kr. fra Regionalfonden. Efterfølgende venter Design2Innovate på tillægsbevillingen på 1.832.000 kr. fra Regionalfonden.
Særligt omkring potentialevurderingen
Potentialevurderingen er foretaget på to dimensioner på en skala fra 1-5.
1. Tid og pris: Projekterne vurderes med henblik på at afdække projekternes omkostninger og tidshorisont
for realisering af effekten. Der tages højde for, hvor lang tid det vil kunne forventes at tage, inden projektet vil
realisere det beskrevne effektpotentiale. Prisen ses i forhold til, hvor mange penge der ansøges om i Syddansk Vækstforum til gennemførelse af projektet.
2. Samlet forventet effekt: Vurderingen skaber et billede af, hvorvidt projektansøgninger forventes at give
effekt og bidrager til at nå målsætninger i handlingsplanen for Vækstforum. Den angivne score afspejler projektets forventede forbedring af regionens præstation på projektets indikatorer.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.
37

Bilag
Bilag 24a – Oversigt over ansøgte og indstillede midler til formandskabets møde 17. september 2013 og
Vækstforums møde den 30. september 2013.
Bilag 24b – Orientering om indkomne ansøgninger, som udelukkende behandles af Vækstforum

25. Forretningsområdet: Oplevelseserhverv
Der er behandlet en ansøgning indenfor forretningsområdet Oplevelseserhverv.
Projektet ”Tillægsbevilling til Design2Innovate - Designkupon - lån en designer” er placeret i kategori A og
indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Regionalfondsmidler: 1.832.000 kr.
Projektet

Design2innovate tilbyder designkonsultationer og sparring til små og mellemstore
virksomheder. Igennem disse forløb får virksomhederne inspiration og værdifulde
indsigter i egen forretning. Design2innovate har dog ikke mulighed for at udføre
egentlige designydelser for virksomhederne.
Små og mellemstore virksomheder har potentiale for innovation og forretningsmæssig vækst ved anvendelse af design som metode. Virksomheder, der deltager i
Design2innovates aktiviteter, bliver gjort bevidst om, hvilke muligheder design og
designmetoder har for at udvikle netop deres virksomhed.
Design2innovate oplever dog, at mange mindre virksomheder tøver med at investere i designydelser, selvom det er anskueliggjort, hvilket positivt udbytte virksomheden kan have. Virksomhederne tilkendegiver, at der ofte er en økonomisk barriere,
der forhindrer dem i at købe designkonsulentydelser. På den baggrund ønsker Design2innovate at etablere ordningen ”Designkupon”, der skal give økonomisk støtte
til indkøb af designydelser i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter og tilskynde virksomhederne til øget designanvendelse.
Ordningen er målrettet virksomheder, der har ingen eller begrænset erfaring med
køb af designydelser. Der kan maksimalt gives 100.000,- i støtte pr projekt.
Designkupon vil bidrage til at fremme samarbejdet mellem SMV'er og designbranchen gennem tilskud til indkøb af designydelser til konkrete udviklingsprojekter.
Designydelserne kan være forskellige, fx kan det dreje sig om kommunikationsdesign, produkt- og servicedesign, forretningsdesign mv.
Designkupon koordineres af Design2innovate og vil være et væsentligt supplement
til de aktiviteter, der gennemføres i Design2innovate i dag.

Ansøger og parter

Ansøger:
Design2innovate
Ågade 10, 6000 Kolding
CVR-nr. 33548737
Parter: SMV’er der deltagere i Designkonsultationer. P.t. er der gennemført konsultationer med 30 SMV’er. Fremadrettet bliver frekvensen disse konsultationer intensiveret. Blandt samtlige de virksomheder, der har fået gennemført en designkonsultation forventes det, at 20 virksomheder vil tage imod tilbuddet om en Designkupon.

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående

Samlet budget: kr. 3.664.000 kr.
Regionalfondsmidler: kr. 1.832.000 kr.
Egen finansiering i alt: kr. 1.832.000 kr.
Ja
Ja
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kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Score i effektmodellen (1-5): 1.8
Undersøgelser (bl.a. Design skaber værdi, EBST 2008) peger på, at systematisk
brug af design øger virksomhedernes innovationsaktiviteter og har en positiv effekt
på værditilvækst og produktivitet, altså en direkte effekt på Vækstforums strategiske
mål.
Ansøger har valgt indikatorerne:
Nye varer og tjenesteydelsers andel af den samlede omsætning [2.5.1]
En væsentlig del af Designkupon ordningen har til formål at understøtte udviklingen
af nye varer og tjenesteydelser. Ved anvendelse af ordningen vurderes det, at der
vil ske udvikling af nye varer og tjenesteydelser i 20 virksomheder, der deltager i
konkrete udviklingsprojekter.
• I projektperioden: Udvikling af nye varer og tjenester i to virksomheder
• De nærmeste et- tre år: Udvikling af nye varer og tjenester i yderligere fem
virksomheder
• På længere sigt: Udvikling af nye varer og tjenester i alle 20 deltagende
virksomheder
Undersøgelser peger på, at virksomheder der har designere ansat, er mere produkt- procesinnovative end de, der ikke har det. Det vil sige, at virksomhederne
udvikler flere nye varer og tjenester end de øvrige. I Syddanmark generelt udgør
nye varer og tjenester 26% af omsætningen. Hos de deltagende virksomheder forventes det, at denne andel på længere sigt kan øges til mere end 26%.
Vækst i virksomheders investeringer i forskning og udvikling [2.4.3]
Små og mellemstore virksomheder har traditionelt set tøvet med at investere i
forskning og udvikling. Designkupon ordningen vil understøtte SMV’er i at igangsætte og gennemføre flere Forskning og udviklings-aktiviteter (F&U aktiviteter).
•
•
•

I projektperioden: 20 virksomheder vil øge deres investeringer i forskning
og udvikling til en samlet investering i F&U på to mio. kr.
De nærmeste et- tre år: De deltagende virksomheder forventes at øge deres investeringer i F&U med en mio. kr.
På længere sigt: De deltagende virksomheder forventes at øge deres investeringer i F&U med en mio. kr.

Andel virksomheder, som angiver at være produkt- og/eller procesinnovative
[2.5.2]
I en stadig mere globaliseret verden kan det være afgørende for virksomheder være
innovative og levere relevante løsninger til kunderne. Designkupon ordningen vil
styrke SMV’er i at være mere innovative og nytænkende omkring deres produkter
og processer.
•

I projektperioden: Alle 20 virksomheder vil være mere produkt- og/eller procesinnovative.

Undersøgelser peger på, at virksomheder, der har designere ansat, er 40 % mere
produkt- procesinnovative end de, der ikke har det. I projektet her tilkøber virksomhederne designkompetencer i en afgrænset periode. Derfor antages effekten også
at ville være mindre. Antagelsen er, at de 20 virksomheder vil kunne opnå at være
20% mere produkt- og procesinnovative end øvrige syddanske virksomheder, der
ikke bruger design systematisk.
Sekretariatet vurderer, at effekterne er mindre, men positive og realistiske. Design2Innovate har udført gode og relevante resultater og er en væsentlig aktør i
forhold til styrkelse af den regionale designsatsning. Designkupon vil være et væsentligt supplement til Design2Innovates aktiviteter og vil bidrage til øget designanvendelse og vækst i SMV’er.
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Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5): 1.25

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn fordi:
• Tillægsansøgningen vil have en positiv effekt på værditilvækst og produktivitet i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Desuden vil
ordningen bidrage til at styrke designbranchen.
•

Det vurderes, at Design2innovate er et velfungerende projekt, der kan styrkes yderligere ved muligheden for at tilbyde SMV’er Designkupon.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:







at Vækstforums Formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet ”Design2Innovate”
ERDFD-10-0084 modtager supplerende tilskud fra Den Europæiske Regionalfond på
1.832.000 kr. til aktiviteten ”Lån en designer - designkupon” – tilsagnet kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det samlede tilsagn fra Regionalfonden efter merbevillingen til projekt ”Design2Innovate”
ERDFD-10-0084 udgør 15.668.977 kr. – den samlede bevilling kan maksimalt udgøre 50 %
af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels
at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og
opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal
indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden.

Bilag
Bilag 25 – Indstillingsskema vedr. ”Tillægsbevilling til Design2Innovate - Designkupon - lån en designer”

26. Alle forretningsområder
Der er behandlet en ansøgning indenfor alle forretningsområder.
Projektet ”PRO-Projektet” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Socialfondsmidler: 2.557.700,55 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 481.500,00 kr.
Projektet
PRO-projektet har til formål at styrke klyngernes indsats på iværksætterområdet
med henblik på dels at skabe flere vækstiværksættere, dels at styrke klyngernes
tilbud til dem.
Ansøger er Lean Energy Cluster på vegne af klyngerne indenfor vækstforums forretningsområder.
PRO-Projektet arbejder på tværs af klyngerne med at udvikle vækstiværksættere
indenfor Vækstforums forretningsområder. Endvidere styrkes klyngeorganisationer40

nes iværksætterrettede tilbud via det kendskab til effektive metoder og værktøjer,
som opnås undervejs i projektet.
Det er målet, at mindst 300 personer deltager i PRO-projektets iværksætterforløb,
og at dette vil resultere i mindst 15 nye iværksættervirksomheder i projektperioden.
Halvdelen af disse vil på sigt være aktive på eksportmarkedet og mindst fem virksomheder udvikler sig til vækstvirksomheder.
Målgruppen for iværksætterforløbet er iværksættere fra klyngerne samt studerende,
som kan trækkes ind i klyngerne som nye iværksættere.
Der vil blive arbejdet med iværksætterne igennem fire faser:1) Idé- og forretnings
udvikling - udvikling af idé, koncept og forretningsmodel og sammensætning af
team. 2) Mød virkeligheden - afprøvning af koncept og forretningsmodel på virkeligheden før egentlig produktudvikling. 3) Lær at sælge - afprøvning af salgbarhed og
leveringsevne inden en egentlig lancering og 4) Skalering, herunder internationalisering – forberedelse af organisationen på skalering af produktion og salg når det er
bevist, at produktet er salgbart.
I faserne er der tale om både kollektive aktiviteter, såsom workshops og temamøder
samt om individuel sparring til den enkelte iværksætter f.eks. i form af test af business case, springbord mv.
I hver fase vil iværksætter-projektet blive stoppet fra videre deltagelse i forløbet,
såfremt det ikke lever op til definerede nøglekriterier, bl.a. vækstpotentiale, bæredygtig forretningsmodel og salgsmæssigt potentiale.
Venture Cup og Connect Denmark inddrages i projektet og har en særlig rolle, idet
de gennem individuelt sammensatte sparringsforløb bidrager til at modne iværksættervirksomhederne. Der vil være et tæt samspil med Welfare Tech Invest, da fonden
vil kunne bidrage med den nødvendige risikovillige kapital til de vækstiværksættere,
der udspringer af projektet. Endvidere vil der være et tæt samspil og arbejdsdeling
med Accelerace Welfare projektet, som tager sig af de egentlige elite-iværksættere.
En styrkelse af klyngernes iværksætterrettede aktiviteter vil endvidere være positivt
i forbindelse med evaluering af klyngerne ved European Cluster Excellence Initiative (ECEI).
Ansøger og parter

Ansøger:
Lean Energy Cluster, 6400 Sønderborg, CVR: 29727538
Parter:
Foreningen Welfare Tech, 5230 Odense M., CVR: 32700020
Foreningen Design2Innovate, 6000 Kolding, CVR: 33548737
Den Erhvervsdrivende Fond Offshoreenergy.dk, 6700 Esbjerg, CVR: 27171877
IDEA Entrepreneurship Centre ved Syddansk Universitet, 5230 Odense M, CVR:
29283958

Økonomi

Er mål 2 kriterierne
opfyldt?
Er de tværgående
kriterier opfyldt?
Forventet effekt

Samlet budget: kr. 5.115.401,10
Socialfondsmidler: kr. 2.557.700,55
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 481.500,00
Egen finansiering i alt: kr. 2.076.200,55
Ja
Ja
Score i effektmodellen (1-5): 1,4
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Etablering og udvikling af nye virksomheder [2.2]
I projektperioden forventes det, at 300 deltagere bliver introduceret til programmet,
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hvoraf der forventes dannet 10 mikrovirksomheder og fem virksomheder med
vækstpotentiale.
2. Iværksætteri i globalt orienterede erhverv [2.2.2]
I projektperioden forventes det, at fem-10 projekter årligt vil skulle undersøges
nærmere i forhold til globalt vækstpotentiale. I praksis vil tre- fem virksomheder få
den første internationale kunde i projektperioden.
Et- tre år efter projektperioden vil mindst 40-50 % af virksomhederne have internationale kunder.
På længere sigt vil andelen næppe ændre sig meget, men de globalt orienterede vil
etablere sig på flere nye markeder hvert år.
3. Højtuddannede iværksættere [2.2.3]
I projektperioden forventes 20-30 nye teams at blive optaget årligt. Heraf vil dog kun
ca. fem- syv overleve udvælgelsen og blive vækstvirksomheder på sigt. Et tilsvarende antal forventes etableret men uden umiddelbart stort vækstpotentiale. Alle vil
være højtuddannede.
Et- tre år efter projektperioden forventes der fortsat at være fem- syv af et tilsvarende optag, der faktisk bliver vækstvirksomheder.
På længere sigt forventes screeningsprocessen at kunne optimeres, så otte-10 af et
optag på 20-30 teams faktisk bliver til vækstvirksomheder, og et tilsvarende antal
bliver til mikrovirksomheder.

Tid og pris

Samlet set vurderer sekretariatet, at projektet har sandsynliggjort, at det vil skabe
relevante, sikre, men relativt beskedne iværksætterrelaterede effekter, givet en
snæver målgruppe samt en kort projektperiode.
Score i effektmodellen (1-5): 1,25

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 14 %

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Klynge-organisationerne gennem projektet vil få adgang til metoder og redskaber, der kan styrke deres iværksætterrettede aktiviteter.
•

Projektet vil fokusere på skabelsen af vækstiværksættere indenfor Vækstforums forretningsområder og vil gøre det med effektive metoder og redskaber.

•

Sekretariatet vurderer, at projektets effekter vil være mindre, men sikre.

Prioritering af projekter
Strukturfondsfinansierede projekter skal slutte senest den 31. december 2014. PRO-Projektet har opstartsdato den 1. august 2013, og derfor skal projektet i gang hurtigst muligt, hvis projektet skal overholde den
angivne milepælsplan.
På nuværende tidspunkt afventer projektet Welfare Tech Invest tilbageløbsmidler fra Socialfondens prioritet
2 til merbevillingen på 25. mio. kr. I mellemtiden er der kommet yderligere tilbageløbsmidler på Socialfondens prioritet 2, hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt er mere end 15 mio. kr. til rådighed på Socialfondens prioritet 2.
For at PRO-projektet kan komme i gang hurtigst muligt, indstilles det, at PRO-projektet rykker op foran den
næste bevilling af tilbageløbsmidler fra Socialfondens prioritet 2 til projekt Welfare Tech Invest, således at
PRO-Projektet modtager 2.557.700,55 kr. af de tilbageløbsmidler, der nu er til rådighed på Socialfondens
prioritet 2.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
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-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:
 at Vækstforums Formandskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn
fra Den Europæiske Socialfond på 2.557.700,55 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at Vækstforums Formandskab indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 481.500,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 9,41
% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at PRO-projektet rykker op foran den næste bevilling af tilbageløbsmidler fra Socialfondens
prioritet 2, således at PRO-projektet modtager 2.557.700,55 kr.
 at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
 at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, dels at projektet skal deltage i et opstartsmøde med vækstforumsekretariatet, dels
at der skal indgås en resultatkontrakt, dels at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet løbende hvert halve år følger op på projektets fremdrift ift. økonomi, aktiviteter og
opnåede resultater og effekter, dels at projektet medvirker i en ekstern midtvejs – og slutevaluering. Den eksterne midtvejsevaluering danner - sammen med en samlet faglig vurdering af projektet - grundlag for beslutning om projektets videre forløb. Enten kan det besluttes, at projektet kører videre uændret, at projektet ændres/justeres, eller at projektet skal
indstilles til beslutning i Syddansk Vækstforum om afvikling,
 at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne
aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag:
Bilag 26 – Indstillingsskema vedr. ”PRO-Projektet”

27. Ændringsansøgninger
27a - Projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS).
Sagsfremstilling
Der er indkommet en ansøgning om projektændringer fra projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS).
Vækstforum indstillede på mødet den 8. december 2011 projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS) til tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 15,1
mio. kr., og maksimalt 20 % af de støtteberettigede udgifter i projektet.
Formålet med projektet er at yde tilskyd til konkrete markedsføringskampagner, der kan markedsføre Syddanmark som en spændende destination for målgruppen ”Sjov, Leg og Læring”, der omfatter familier med
børn. Tilskud ydes alene til den ikke-kommercielle del af kampagnerne.
Opfyldelsen af formålet sker gennem et bredt samarbejde mellem partnere som Region Syddanmark, Syddanske kommuner, herunder destinationerne, VisitDenmark, attraktioner, turisttransportører, overnatningssteder, touroperatører og detailhandel.
FOMARS planlægger at udvide fokusområde således, at FOMARS fra 2014 til 2015 også giver tilskud til
markedsføringskampagner, der retter sig mod målgruppen ”Det Gode Liv, der omfatter dels voksne, der
rejser uden børn, og dels unge. For at kunne finansiere udvidelsen, har FOMARS fremsendt særskilt ansøgning om tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 2.860.000 kr. Her ansøges om, at konkrete
projekter kan modtage tilskud på maksimalt 30 % af de støtteberettigede udgifter. Vækstforum tager særskilt
stilling til denne ansøgning.
Årsagen til at FOMARS anmoder om en medfinansiering på 30 % og ikke 20 % som pt. er gældende for den
oprindelige bevilling til målgruppen ”Sjov, Leg og Læring” er, at samarbejdspartnerne har givet udtryk for, at
det har vist sig, at en langt større del af udgifterne i kampagnerne kan betegnes som ikke-kommercielle.
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FOMARS ønsker at behandle alle ansøgere lige, uanset om de søger inden for området ”Det gode liv” eller
”Sjov, Leg og Læring”. Derfor har FOMARS ansøgt om følgende ændringer til bevillingen fra 8. december
2011:
•

At bevillingens medfinansieringsprocent fremadrettet, dvs. fra 2014-2015, ændres fra 20 % til 30 %

Ændringen bevirker, dels at Vækstforum medfinansierer en større del af kampagnerne i 2014 og 2015, og
derved falder den private medfinansiering, og dels at der i 2015 er færre midler til rådighed til kampagner ift.
oprindeligt budgetteret.
Sekretariatet vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at alle ansøgere til FOMARS stilles lige, uanset hvilken af de nævnte målgrupper de søger inden for. Derfor indstilles det at imødekomme FOMARS’ ønske om
at ændre medfinansieringsgraden fra 20 % til 30 % ift. målgruppen ”Sjov, Leg og Læring”. Ligeledes vurderes det, at forøgelsen af den regionale medfinansieringsprocent fra 20 % - 30 % kan øge incitamentet for
flere syddanske kommuner til at ansøge fremadrettet, og derved udbredes FOMARS til en større del af den
syddanske region.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
- at Formandskabet indstiller til Vækstforum,
•
•

At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet ”Foreningen til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” (FOMARS)´s tilskudssats fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
øges fra 20 % til 30 %,
At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at den oprindelige tilskudsramme til projektet ”Foreningen
til markedsføring af børnefamilieturismen i Region Syddanmark” fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på 15.146.000 kr. fastholdes.

27b - Projekt ”Automation i Syd”
Sagsfremstilling
Projekt ”Automation i Syd” blev indstillet til tilsagn af Vækstforums Formandskab den 11. juni 2013 med samlede støtteberettigede udgifter på kr. 4.675.891,60, med tilskud fra Regionalfonden på kr. 2.337.945,80 samt
fra regionale erhvervsudviklingsmidler på kr. 769.495,45. Det var en bevillingsforudsætning, at ansøger inden projektets start, og senest den 5. juli 2013, indleverer en revideret projektplan med et hertil understøttende budget til godkendelse hos vækstforumsekretariatet. Denne fremgangsmåde blev valgt, fordi ansøgningen indeholdt aktiviteter rettet mod eksisterende netværk, hvilket ikke blev fundet tilstrækkeligt virksomhedsrettet. Udgifterne til disse aktiviteter indgik derfor ikke i det bevilgede beløb.
Budgetnedsættelsen udgør kr. 399.477,45. Projektet fik valget mellem at lade egenfinansieringen øge eller
at foretage reduktion i aktiviteterne.
Projektet har nu valgt at foretage reduktion i aktiviteterne. Det er derfor nødvendigt at foretage en regulering
af beløbs- og støttesatserne.
Det nye budget har samlede støtteberettigede udgifter på kr. 4.276.414,15. Da støtten fra regionalfondsmidlerne ikke må overstige 50% af det samlede støtteberettigede budget, er det nødvendigt at lave en omfordeling mellem støtten fra regionalfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.
Efter reduktionen af det samlede budget betyder det en indstillet støtte på kr. 2.138.207,08 fra Regionalfonden og kr. 1.069.103,54 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Der er således tale om en reduktion i den
indstillede støtte fra Regionalfonden på kr. 199.738,72 og en forøgelse i det indstillede tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på kr. 299.608,09.
Begrundelsen for indstillingen er uændret i forhold til grundlaget for indstillingen til mødet i Vækstforums
Formandskab den 11. juni 2013, og det vurderes, at ovenstående beløbsændring er nødvendig for projektets
gennemførelse.
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Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

-

-

At Vækstforums Formandsskab indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den
Europæiske Regionalfond på kr. 2.138.207,08 – bevillingen kan maksimalt udgøre 50% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
At Vækstforums formandsskab indstiller til Vækstforum, at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at
projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på kr. 1.069.103,54 – bevillingen
kan maksimalt udgøre 25% af de godkendte støtteberettigede udgifter,
Øvrige indstillingsvilkår, som vedtaget af Vækstforums Formandskab den 11. juni, opretholdes.

28. Meddelelser
29. Eventuelt
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