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1.

Godkendelse af dagsorden

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

2.

at Formandskabet godkender dagsordenen.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den
22. november 2013

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet i Formandskabet den 22. november
2013.

Bilag
Bilag 2 – Beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet i den 22. november 2013.

3. Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ansvar og
kompetencefordeling m.v. vedr. tilskud fra EU’s Regional- og
Socialfond
Sagsfremstilling
Erhvervsstyrelsen har den 28. februar 2014 sendt udkast til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring. Høringsfristen er den 28. marts 2014.
Baggrunden for det nye udkast til bekendtgørelse er primært, at der er foretaget en opdatering af bekendtgørelsen som følge af de nye EU-forordninger for Regionalfonden og Socialfonden samt ændrede nationale
regler.
De væsentligste ændringer er følgende:
• Vækstforumsekretariaternes muligheder for at indhente oplysninger fra projekterne til brug for evaluering
begrænses, således at det ikke længere vil være muligt at videreføre den hidtidige systematiske opfølgning på projekter, der modtager tilsagn. Det anmodes i høringssvaret om, at denne begrænsning udgår
af bekendtgørelsesudkastet.
• Desuden skal de regionale vækstfora fremover orientere Overvågningsudvalget for strukturfondene i
Danmark om, hvilke tiltag de gør i deres egen administration for at mindske de administrative byrder for
projekterne. Det foreslås i høringssvaret, at denne forpligtelse på tilsvarende vis pålægges Erhvervsstyrelsen.
Udkast til høringssvar er vedlagt.
Region Syddanmark har ligeledes modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring og forelægges sagen med et
enslydende udkast til høringssvar.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet godkender udkastet til høringssvar
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Bilag
Bilag 3a - Udkast til høringssvar
Bilag 3b - Baggrundsnotat

4.

Orientering om administrativt høringssvar vedr. udkast til
bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision mv. af
tilskud fra EU’s Regional- og Socialfond

Sagsfremstilling
Erhvervsstyrelsen sendte den 7. februar 2014 udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab og
kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske
Socialfond. Høringsfristen var den 12. marts 2014.
Baggrunden for det nye udkast til bekendtgørelse er primært, at der er foretaget en opdatering af bekendtgørelsen som følge af de nye EU-forordninger for Regionalfonden og Socialfonden samt ændrede nationale
regler. Således er bekendtgørelsen på visse punkter mere detaljeret end den nugældende, ligesom den nye
programperiodes resultatorientering og dermed fokusering på aktiviteter, output og effekter er skrevet ind i
bekendtgørelsen. Der er således væsentligst tale om administrative ændringer i en administrativ bekendtgørelse.
Imidlertid er det et fælles mål for Erhvervsstyrelsen, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum at minimere de administrative byder, som pålægges strukturfondsprojekter. Derfor bør Erhvervsstyrelsen og vækstforumsekretariaterne i videst muligt udstrækning indhente de nødvendige oplysninger fx om et projekts
fremdrift i én fælles ombæring. Denne fælles modtagelse af skriftlig information bør være synlig for projekterne og fremgå af bekendtgørelsen.
I det administrative høringssvar blev det derfor foreslået, at det indskrives i bekendtgørelsen, at tilsagnsmodtager også skal sende afrapporteringer og perioderegnskaber samt slutrapporter og slutregnskaber til det
vækstforum, der har indstillet projektet til tilsagn. Høringssvaret foreslår endvidere, at det bør fremgå af bekendtgørelsen, at slutrapporten også skal indeholde en beskrivelse af læringspunkter, af den regionale effekt
og eventuelle andre regionsspecifikke elementer.
Region Syddanmark har ligeledes modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring og orienteres tilsvarende om
det administrative høringssvar.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at Formandskabet tager punktet til orientering

Bilag
Bilag 4a - Høringssvar
Bilag 4b - Baggrundsnotat

5.

Merbevilling til Vækstforums pulje til kommercialisering af
offentlig-privat innovation

Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 16. juni 2011 besluttede Vækstforum at indstille projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation” til støtte fra Regionalfonden og fra de regionale erhvervsudviklingsmidler. Puljen støtter korterevarende projektforløb for små og mellemstore virksomheders samarbejde om kommercialisering af produkter inden for Vækstforums forretningsområder. Projekterne skal foregå i samarbejde
med offentlige parter omkring afprøvning og dokumentation af effekt. Puljen til kommercialisering af offentlig3

privat innovation har vist sig at være attraktiv for virksomhederne på grund af den enkle administration, og
flere produkter er nu på vej mod markedsmodning.
Den oprindelige bevilling bestod af en ligelig fordeling mellem støtte fra Regionalfonden og fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Rammen til fordeling af midler til projekter under puljen var på 20 mio. kr. og dertil
kom et budgetteret beløb på 1,8 mio. kr. til de fem OPI-pulje-partneres aktiviteter i puljen (Welfare Tech,
Design2Innovate, Lean Energy, OPI-Lab og Regnskab og Finans).
Grundet stor efterspørgsel på puljen besluttede Vækstforum at indstille til Erhvervsstyrelsen, at puljen skulle
forhøjes til 24,5 mio. kr. Efterfølgende har der været to ansøgningsrunder, hvor status er, at ni projekter indstilles til tilsagn om i alt 6,14 mio. kr. Dette er 3,45 mio. kr. mere, end der er til rådighed i puljen, hvis alle
projekterne skal have tilsagn.
Sekretariatet foreslår derfor, at der fra Regionalfonden tilføres en yderligere merbevilling til puljen på 4,40
mio. kr. og at bevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler nedskrives til en samlet bevilling på 10,04
mio. kr. Hermed omlægges finansieringen af puljen til en 50 % finansiering fra Regionalfonden, hvilket er det
normale i strukturfondsfinansierede projekter. Merbevillingen fra Regionalfonden er et udtryk for et behov for
yderligere midler til både projekter og administration, samt ændringer i finansieringssammensætningen.
Hermed frigøres 505.677 kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler, som kan indgå i den nye OPI-pulje,
som Vækstforum og regionsrådet besluttede at afsætte midler til i december 2013 (hhv. 10. december og 16.
december 2013).
Hvis indstillingen følges, vil rammen til fordeling af midler til projekter være på 27,95 mio. kr.
Sekretariatet vil i forbindelse med merbevillingen anmode Erhvervsstyrelsen om, at projektet forlænges til 31.
marts 2015 med henblik på, at projekterne kan få en længere løbetid og derved kan øge sandsynligheden
for at gennemføre de planlagte aktiviteter og dermed nå de forventede effekter.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
•

at formandskabet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges et yderligere tilskud til ”Pulje til
kommercialisering af offentlig-privat innovation” på maksimalt 4,40 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond – og at den samlede bevilling maksimalt kan udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

•

at formandskabet indstiller til Regionsrådet, at bevillingen fra de regionale erhvervsudviklingsmidler
til ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation” nedskrives til en samlet bevilling på 10,04
mio. kr. Hermed frigøres 505.677kr., som kan indgå i den nye OPI-pulje, som Vækstforum og regionsrådet besluttede at afsætte midler til i december 2013 (hhv. 10. december og 16. december
2013).

6.

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 13 ansøgninger i alt til ansøgningsfristen for puljen den 27. januar 2014. Formandskabet skal
tage stilling til i alt 10 projekter. Der er indstillet 9 tilsagn samt 1 afslag. Tre ansøgninger (”Test af Visuelcare”, ”Færdigudvikling af designkrav til decentrale ventilationsenheder og deres transportudstyr” og ”Mindfull
Living”) er blevet trukket tilbage.
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Projekt
BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i
Odense Kommune v. BandCizer ApS (Under
stiftelse)
Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix - en
innovativ bandageløsning til behandling af knoglebrud v. Straxfix International ApS
Algoritme og softwareudvikling i forhold til den
intelligente løsning til bleer v. SUMA Care ApS
Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt
produkt til forebyggende træning og genoptræning i senior- og handicapområdet v. PlayAlive
A/S
Lad din mad være din medicin og din medicin din
mad v. Biosynergy A/S (Brand navn Is fra Skarø)
Robotiseret transport af eksisterende vognpark v.
Mobile Industrial Robots ApS
Projekt IS 2014 v. Come-back ApS
Visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring og
ensartet håndtering af multi-handicappede v.
Curaga ApS
Tutee - Virtual Tutoring v. Tutee ApS
Udvikling af kompressions- og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald v. Biocompress / Hinderup ApS

Forretningsområde
Sundheds- og Velfærdsinnovation

Indstilling
A: Tilsagn

Sundheds- og Velfærdsinnovation

A: Tilsagn

Sundheds- og Velfærdsinnovation
Sundheds- og Velfærdsinnovation

A: Tilsagn

Sundheds- og Velfærdsinnovation
Sundheds- og Velfærdsinnovation
Sundheds- og Velfærdsinnovation
Sundheds- og Velfærdsinnovation

A: Tilsagn

Sundheds- og Velfærdsinnovation
Bæredygtig energi

A: Tilsagn

A: Tilsagn
C: Afslag
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

Økonomi
Der er stor efterspørgsel efter midler fra puljen, og sekretariatet har modtaget mange gode ansøgninger til
puljens ekstraordinære ansøgningsfrist i januar 2014. Sekretariatet har indstillet flere projekter til støtte, end
der er midler til i puljen på nuværende tidspunkt, idet der er mulighed for at bevilge yderligere regionalfondsmidler til puljen. I punkt 5 indstilles der en yderligere merbevilling til OPI-puljen. Hvis Vækstforums formandskab følger indstillingen om en samlet opskrivning af puljen på 4,4 mio. kr., vil det være muligt at støtte
alle de projekter, som sekretariatsgruppen har indstillet til tilsagn.
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Da indstillingerne til ansøgningerne er afhængig af Erhvervsstyrelsens godkendelse af merbevillingen, er der
i indstillingsteksten ved samtlige ansøgninger indstillet til tilsagn taget et forbehold for godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.
Hvis Vækstforums formandskab følger indstillingerne for ovennævnte projekter, vil det betyde, at alle puljens
midler til fordeling til projekter bevilges.
Opdateret budget (merbevilling og projektforlængelse)
Budget
efter forventet godkendelse af
(godkendt ramme)
ERST (jf. punkt 5)
24.500.000
27.945.495
27.945.495
27.945.495
-3.445.495
0

Ramme til projekter
Bevilget*
Rest til projekter
Budget til administration og ændring i
finansieringssammensætning
-954.505
Budget i alt
-4.400.000
* inklusiv tilbageløb fra afsluttede projekter og indstillede projekter på dette møde.

954.505

Hvis budgettet ikke opskrives som foreslået, ønskes projektansøgningerne prioriteret efter følgende rækkefølge på baggrund af effektvurderingen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i Odense Kommune v. BandCizer ApS (under stiftelse)
Lad din mad være din medicin og din medicin din mad v. Biosynergy A/S (Brand navn Is fra Skarø)
Robotiseret transport af eksisterende vognpark v. Mobile Industrial Robots ApS
Algoritme og softwareudvikling i forhold til den intelligente løsning til bleer v. Suma Care ApS
Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix – en innovativ bandageløsning til behandling af knoglebrud
v. Straxfix International ApS
Udvikling af kompressions- og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald v. Biokompress ApS
Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt produkt til forebyggende træning og genoptræning i
senior- og handicapområdet v. PlayAlive A/S
Visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring og ensartet håndtering af multi-handicappede v. Curaga
ApS
Tutee v. Tutee ApS

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 6 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler fra Vækstforums pulje til kommercialisering af offentligprivat innovation

7.

Behandling i Formandskabet af ansøgninger til Vækstforums pulje
til kommercialisering af offentlig-privat innovation

Sagsfremstilling
7A: BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i Odense Kommune
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i Odense Kommune”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i Odense Kommune” er placeret i kategori A og
indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 455.022,75
Projektet
Projektet omhandler test af BandCizer, der består af en flad træningselastik, en
sensor, der vha. magneter kan clipses på træningselastikken, samt en
App/software. Sensoren kan overføre måledata, der kan bruges til at give brugeren
feedback under træningen, og som kan opsamles og evt. deles med fysioterapeut.
Ifølge ansøger er fordelene ved BandCizer, at den er langt mere praktisk og fleksibel at anvende og dels, at den objektivt kan måle kraft i de bevægelser, der gen7

nemføres. Sidstnævnte funktion er et gennembrud, idet træning selvsagt kun har
effekt, hvis den gennemføres, og gøres rigtigt.
Salgspris for et sæt bestående af sensor, App samt tre træningselastikker forventes
at blive ca. 1.500 – 1.800 kr. Prisen vil være lavere ved større styktal.
Træningselastik er det mest benyttede produkt af fysioterapeuter til genoptræning
pga. den omfattende dokumentation for klinisk effekt.
Træning har selvsagt kun effekt, hvis den gennemføres. I praksis regner fysioterapeuter med, at kun 20% af ordineret selv-træning faktisk bliver gennemført (”compliance”) pga. glemsomhed, manglende motivation, vaner, fortrængning mm. Begrundet i test af BandCizer oplyser ansøger, at BandCizer muliggør, at brugerens
træningsprogram kan følges nøje og at det bliver muligt løbende at validere, dokumentere samt at optimere den korrekte dosering af træningsintensiteten. Ansøger
oplyser, at BandCizer-elastikken kan øge niveauet af ”compliance” væsentligt over
de nuværende 20%.
Desuden er markedet for elastiktræning til forebyggende og fitness træning i voldsom vækst. Det danske marked for træningselastikker er ca. 300.000 stk. årligt.
Verdensmarkedet vurderes til 250 mio. stk. årligt.
Virksomheden har en forretningsplan, der danner udgangspunkt for den forhandling, som stifterne har med kapitalfondene CAPNOVA samt Welfare Tech Invest
som potentielle investorer.

Ansøger og parter
Økonomi

Forventet effekt

Sekretariatet vurderer, at ansøger har sandsynliggjort, at der er en efterspørgsel
efter et træningsredskab som BandCizer, der kombinerer en klassisk træningselastik med moderne teknologi, der bl.a. kan motivere brugeren til at træne og validere,
om der virkelig er blevet trænet.
BandCizer ApS, 5200 Odense V
Odense Kommune, 5220 Odense SØ
Samlet budget: kr. 606.697,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 455.022,75
Egenfinansiering i alt: kr. 151.674,25
Score på projektets forventede effekt (1-5): 5
Ansøger oplyser, at man sammen med investorer i andet kvartal af 2014 forventer
at kunne ansætte 4 personer.
Når projektet er gennemført, forventes yderligere et par medarbejdere ansat. Ansøger oplyser, at virksomheden i 2015 yderligere forventer at have ansat tre til seks
nye medarbejdere. Ansøger har gennem et stykke tid været i dialog med den førende producent af træningselastikker, amerikanske Hygenic Corp. Hygenic Corp har
sendt et Letter of Intent, idet de er interesseret i et kommercielt samarbejde med
BandCizer. Der er aftale om videre drøftelse af rammerne for det kommercielle
samarbejde. Da produktet kan opfattes som et intelligent ad-on produkt til et anerkendt produkt som træningselastikken og virksomheden allerede er i dialog med en
potentiel global forhandler, vurderer sekretariatet, at eksport synes sandsynlig kort
tid efter, at dokumentation foreligger.

Konklusion

Ansøger oplyser, at BandCizer allerede i 2016 forventes at have mere end 20 medarbejdere for at dække efterspørgslen fra både ind- og udland.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1
Sekretariatets vurdering: Sekretariatet vurderer, at de angivne effekter for virksomheden er ambitiøse og sandsynlige. Sekretariatet vurderer, at projektet vil have
betydelig effekt.
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
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Pulje til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde og fordi,
•

Projektet resulterer i en CE-mærkning af produktet samt dokumentation af
BandCizers egenskaber som at fremme brugerens motivation for at træne
samt en objektiv måling af, om træning med elastikken er gennemført. Dokumentation og CE-mærkning er central for, at BandCizer ApS kan kommercialisere produktet BandCizer.

Beslutningspunkt
Det indstilles,





at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 455.022,75 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,
bevillingen er betinget af, at ansøger stiftes som selvstændig virksomhed. Tilsagnet vil først
kunne udstedes, når dette er dokumenteret,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7a – Indstillingsskema - BandCizer – Sensorbaseret elastiktræning i Odense Kommune
7B: Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix - en innovativ bandageløsning til behandling af knoglebrud
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix – en innovativ bandageløsning til behandling af knoglebrud”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix – en innovativ bandageløsning til behandling af
knoglebrud” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
Indstilling
Projektet

A: Tilsagn
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 757.560 kr.
Projektet omhandler udarbejdelse af en Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) af en
ny type gips ved navn Straxfix. Straxfix består af et fibermateriale (filt) dækket af et
gelagtigt materiale, som først hærder ved belysning med Straxfix-lampen (violette
lysdioder). Helt grundlæggende er fordelen ved anvendelse af Straxfix, sammenlignet med såvel traditionel gips som kunstgips, at gipsen først hærder, når den udsættes for belysning (45 sekunder).
Projektet omhandler at gennemføre en MTV, der anvendes til at beskrive, om det alt
i alt kan betale sig at købe og anvende et bestemt produkt. I projektet sammenlignes brug af Straxfix med brug af traditionel gips samt kunstgips på ca. 100 håndleds- og fingerbrud på Aarhus Universitetshospital (AUH). Testen vil søge at dokumentere følgende:
Patient: -bedre pasform - mere rolig og ukompliceret anlæggelse giver større tilfredshed -færre behov for efter tilpasninger - større komfort end traditionel gips.
Personale: -mindre forberedelsestid – færre forberedelsesopgaver - mere rolig,
ukompliceret og kortere anlæggelse – enklere anlæggelse – færre stykker bandage
- intet tidspres - ingen brug af vand - hurtigere hærdning - mindre risiko for eftertilpasninger (herunder genoperation)
Økonomi: - mellem 10 og 30 minutters tidsbesparelse pr. behandling. Det estimeres, at AUH alene har ca. 1000 behandlinger pr år – svarende til besparelse/frigivelse af mellem 166 og 500 timer pr år - mindre tid på efter tilpasninger potentiel materialebesparelse.
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Herudover forventer partnerskabet at anvende projektet til at få input til salgsstrategi
generelt og specifikt med henblik på i løbet af 2014/15 at få solgt produktet til følgende tre hospitaler: Odense Universitetshospital, Herlev Hospital og Aalborg Universitetshospital.

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Konklusion

Mht. omkostninger oplyser ansøger, at ved en høj volumen produktion af Straxfix
bliver materialeudgifterne ca. samme niveau som ved kunstgips (75 kr. ekskl. moms
for et håndledsbrud). Ansøger anfører, at selvom Straxfix mod forventning skulle
blive lidt dyrere end kunstgips, vil tidsbesparelser og de øvrige fordele for patient og
personale tælle for et tilvalg af Straxfix.
Straxfix International ApS, 7120 Vejle Øst
Aarhus Universitetshospital, Skadestuen, Ortopædkirurgisk Afdeling, 5000
Aarhus
Samlet budget: kr. 1.010.080
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 757.560
Egenfinansiering i alt: kr. 252.520
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Straxfix oplyser, at forretningsadressen (salgskontor) forventes at blive i Vejle eller
Odense. I løbet af 2015/16 forventer ansøger, at der er blevet skabt en virksomhed
med 6-8 funktionærarbejdspladser, samt produktionsarbejdspladser hos underleverandører. Lamper hos Eurotechnic, Støvring, samt bandagemateriale.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, 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 ansøger har sandsynliggjort, at der er en efterspørgsel efter et innovativt gipsprodukt som Straxfix. Sekretariatet vurderer, at projektet kan give Straxfix
International ApS input til salgsstrategi bl.a. i form af en anvendelig MTV. Sekretariatet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der potentielt er et international marked
for produktet, men vurderer ikke, at dette projekt understøtter igangsætning af virksomhedens eksport. Sekretariatet vurderer, at projektet vil have en mindre, men
sikker effekt.
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
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde og fordi,
• Projektet resulterer i en Medicinsk Teknologi Vurdering (MTV) af den innovative gips, hvilket er central dokumentation, der kan understøtte Straxfix
International ApS i et salg.

Beslutningspunkt
Det indstilles,
•
•
•
•

at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering
af offentlig-privat innovation på 757.560 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,
sat det forudsættes, at ansøger, inden den 1. april 2014, ansætter de i ansøgningsmaterialet nævnte
ressourcepersoner, eller personer med tilsvarende kompetencer,
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for projektet
”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7b – Indstillingsskema - Medicinsk Teknologivurdering af Straxfix - en innovativ bandageløsning til
behandling af knoglebrug
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7C: Algoritme og softwareudvikling i forhold til den intelligente løsning til bleer
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ” Algoritme og software
udvikling i forhold til den intelligente løsning til bleer”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Algoritme og software udvikling i forhold til den intelligente løsning til bleer” er placeret i
kategori Sundheds- og velfærdsinnovation og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 493.830
Projektet
SUMA Care ApS ønsker med projektet at forbedre deres produkt Wear&Care®,
som er en intelligent løsning til bleer, der kan give information om bleens indhold,
temperatur og bevægelse. Produktet består af en engangssensor, der klæbes fast
uden på bleen og en genbrugstransmitter, som placeres uden på bleen ved maven.
Sensoren registrerer bleens indhold og har kontakt til transmitteren, som konverterer det analoge signal til et digitalt og samtidig måler temperatur og bevægelse.
I projektet videreudvikles en præcis algoritme, som er en utvetydig beskrivelse af,
hvordan en specifik type problem løses terminerende. Algoritmen vil danne grundlag for den software, der registrerer bleindhold og danner en analyse af, hvornår
borgeren mest optimalt skal på toilettet.
Målgruppen er personer med inkontinens, herunder demente.
Pga. den demografiske udvikling er de offentlige udgifter til personer med dels inkontinens og dels demens stigende. Kommunerne forventes at ville anskaffe sig
produktet pga. besparelser (mængden af bleer og størrelsen kan reduceres) og
bedre udnyttelse af plejepersonalets tid. Samtidig vil løsningen forbedre brugernes
livskvalitet, forbedre arbejdsmiljøet og skabe en værdifuld videnopsamling.
Sekretariatet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der er et offentligt behov for produktet, hvis de præcist kan angive indholdet i bleen.
Ansøger og parter
Ansøger: SUMA Care ApS, Karl Bjarnhofsvej 13, 7120 Vejle Ø

Økonomi

Forventet effekt

Parter:
1. SUMA Care ApS, Ansøger
2. Svendborg Kommune, Teststed
3. Assens Kommune, Teststed
Samlet budget: kr. 658.440
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 493.830
Egenfinansiering i alt: kr. 164.610
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Projektets udvikling af en nøjagtig algoritme vil gøre SUMA Cares ApS produkt Wear&Care® klar til markedet.
Ansøger oplyser, at i Danmark anslås de direkte udgifter til håndtering af inkontinens at være ca. 2 mia. kr. om året. Heraf går ca. 250 mio. kr. til bleer og andre
hjælpemidler. I en business case er beregnet, at en konkret kommune generelt har
omkostninger på 13,3 mio. kr. til håndtering af godt 600 borgere med inkontinens
per år. Denne kommune kan opnå en nettobesparelse på ca. 3 mio. kr. ved brug af
intelligente bleer – en besparelse på mere end 20 pct.
Som følge af projektet forventer ansøger at gå fra 4 til minimum 10 ansatte inden for
de næste 2-3 år. Mht. omsætning, så afhænger det af hvor hurtigt de får fat på det
udenlandske marked. I løbet af de næste to-tre år forventer de at kunne omsætte
for minimum 15 mio. kr.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1
Sekretariatets vurdering:
Projektet vurderes at understøtte målene for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og leve op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå tilsagn
fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde.
Som følge af projektet forventer ansøger at gå fra 4 til minimum 10 ansatte inden for
de næste 2-3 år. Mht. omsætning, så afhænger det hvor hurtigt de får fat på det
udenlandske marked. I løbet af de næste to-tre år forventer de at kunne omsætte
for minimum 15 mio. kr.
Sekretariatet vurderer, at det er sandsynliggjort, at der er et kommunalt behov for
produktet, hvis SUMA Care ApS i projektet får udviklet en nøjagtig algoritme, der
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muliggør en præcis mængdealarm, der er tilpasset den enkelte brugers behov.
Sekretariatet vurderer samlet set, at projektets udvikling af en nøjagtig algoritme vil
gøre SUMA Cares ApS produkt Wear&Care® klar til markedet. Projektet vurderes
derfor at have potentiale for at give en kommerciel effekt.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet understøtter målene for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og leve op til kravene, der stilles til projekter, der kan opnå
tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde.

Konklusion

•

Det er sandsynliggjort, at der er et kommunalt behov for produktet, hvis
SUMA Care i projektet får udviklet en nøjagtig algoritme, der muliggør en
præcis mængdealarm, der er tilpasset den enkelte brugers behov.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 493.830 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7c – Indstillingsskema - Algoritme og softwareudvikling i forhold til den intelligente løsning til bleer

7D: Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt produkt til forebyggende træning og genoptræning i senior- og handicapområdet
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ” Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt produkt til forebyggende træning og genoptræning i senior- og handicapområdet”.
Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ” Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt produkt til forebyggende træning og genoptræning i senior- og handicapområdet” er placeret i kategori Sundheds- og velfærdsinnovation og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 485.800
Projektet
Ansøgeren PlayAlive udvikler, producerer og sælger i dag interaktive legepladser til
børn. Projektet handler om at tilpasse og optimere PlayAlives eksisterende interaktive produkt til anvendelse ved forebyggende aktiviteter og genoptræning i seniorog handicapområdet. PlayAlive ønsker at udvikle et produkt, der kan motivere ældre/handicappede til mere fysisk aktivitet i uderummet, både i form af forebyggende
træning og genoptræning. Produktet indeholder desuden en logningsfunktion, som
skal optimeres, så den muliggør evaluering/dokumentation af den enkelte brugers
træning.
Tilpasning og optimering af produktet vil bl.a. ske ved at inddrage konsulenter fra
Sundhedsafdelingen i Vejle Kommune, brugere og ansatte ved et dags- og plejecenter, brugere og ansatte ved et bosted for udviklingshæmmede samt terapeuter.
Disse vil indgå i workshops og brugertest på fysiske installationer, som sættes op
på to dagcentre i hhv. Vejle og Brejninge. Det ene center er udelukkende for ældre,
mens det andet servicerer både handicappede og ældre. Derudover trækkes der på
erfaringer, som PlayAlive har opbygget bl.a. gennem installering af handicapbane
på Rosengaardsskolen i Odense og aktivitetsbane på plejecenter i Haderslev.
Målgruppen for projektet er ældre og handicappede, der i forvejen tilbydes fysisk
træning på kommunernes plejecentre og bosteder.
Ansøger og parter
Ansøger: PlayAlive A/S, Platzvej 2, 7100 Vejle
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Parter:
1. PlayAlive A/S, Ansøger
2. Sundheds- og forebyggelsesafdelingen, Vejle Kommune, Teststed
Samlet budget: kr. 660.800
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 485.800
Egenfinansiering i alt: kr. 175.000
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3

Økonomi

Forventet effekt

Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1
Sekretariats vurdering:
Sekretariatet vurderer, at tilpasningen og markedsintroduktionen af det nye projekt
målrettet ældre og handicappede vil give virksomheden adgang til et helt nyt marked, både nationalt og internationalt.
I løbet af projektperioden indsamles informationer om testpersonernes træning
gennem den indbyggende logfunktion. Disse data kan bruges som dokumentation
for, om produktet øger målgruppernes motivation til fysisk aktivitet og om det individuelle træningsprogram udføres korrekt. Hvis dette er tilfældet, er der evidens for,
at faldskader mv. nedbringes.
Projektet forventes at føre til øget vækst samt at skabe flere arbejdspladser i regionen. PlayAlive forventer en akkumuleret omsætning på 32 mio. kr. i perioden fra
2015 til 2019. Det skal ses ift. en samlet omsætning på 4 mio. kr. i 2013 for PlayAlive inden for legepladsprodukter. Eksportandelen forventes opretholdt på 75 % over
de næste 5 år.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet understøtter målene for forretningsområdet Sundheds- og Velfærdsinnovation og leve op til kravene, der stilles til projek-ter, der kan opnå
tilsagn fra Puljen til kommercialisering af offentlig-privat samarbejde.

Konklusion

•

Det er sandsynliggjort, at der er et kommunalt behov for produktet, hvis
PlayAlive i projektet kan dokumentere, at det motiverer til fysisk aktivitet hos
handicappede og ældre.

•

Sekretariatet vurderer samlet set, at projektet vil have en kommerciel effekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 485.800 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7d – Indstillingsskema - Tilpasning og markedsintroduktion af interaktivt produkt til forebyggende træning og genoptræning i senior- og handicapområdet

7E: Lad din mad være din medicin og din medicin din mad
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Lad din mad være din
medicin og din medicin være din mad”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Lad din mad være din medicin og din medicin være din mad” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 764.415
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Projektet

Biosynergy A/S - Is fra Skarø er en lille virksomhed på øen Skarø i det sydfynske
øhav, som producerer en serie økologisk is. Isen sælges både på det danske og
internationale marked inden for tre kategorier: Gourmetis, softice og specialdesignet
is til sundhedssektoren (protein is).
Virksomheden vil i samarbejde med Svendborg Sygehus og Rigshospitalet teste,
tilrette og skaffe sig referencer vedr. nye specialdesignede is til sundhedssektoren.
Der er et klart behov i sundhedssektoren for ernæringsprodukter med højt indhold
af protein til patientgrupper, der er truet af underernæring.
Der er et stort marked for ernæringsprodukter med højt proteinindhold til sundhedssektoren både nationalt og internationalt. Markedet dækkes i dag primært af pulverbaserede produkter, som patienter ifølge ansøger hurtigt bliver trætte af, da de kan
virke kvalmende. Isprodukterne fra Biosynergy vil differentiere sig på markedet ved
primært at have smag, konsistens mv. der i højere grad kan få patienterne til at
indtage næring.

Ansøger og parter

Ansøger: Biosynergy A/S, brand navn Is fra Skarø.
Parter: Svendborg Sygehus og Rigshospitalet
Samlet budget: kr. 1.019.220.
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 764.415
Egenfinansiering i alt: kr. 254.805.
Score på projektets forventede effekt (1-5): 5
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1

Økonomi

Forventet effekt

Sekretariatets vurdering:
Der foreligger en grundig afdækning af behov. Virksomhedens udbytte af projektet
er betydelig, og det er sandsynliggjort at projektet understøtter igangsætning af
eksport – samlet: Projektet vil have betydelig effekt. Virksomheden har erfaring med
salg til det danske sundhedsvæsen og det er sandsynliggjort, at projektet vil føre til
eksport.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Der er et behov i sundhedssektoren for produkterne.

Konklusion

•

Det er sandsynliggjort, at Biosynergy har behov for projektet for at få viden
og referencer der kan understøtte salg og licensproduktion af produkterne.

•

Det er sandsynliggjort at projektet skaber effekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 764.415 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7e – Indstillingsskema - Lad din mad være din medicin og din medicin din mad

7F: Robotiseret transport af eksisterende vognpark
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Robotiseret transport af
eksisterende vognpark”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
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Projektet ”Robotiseret transport af eksisterende vognpark” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 518.610,00 kr.
Projektet
Der søges midler til, at teste et nyudviklet anhængermodul til transport af servicevogne på Sygehus Sønderjylland. Anhængermodulet vil blive koblet på en allerede
udviklet mobilrobot (MiR100), som automatisk og selvstændigt kører servicevogne
rundt på sygehuset.
Anhængermodulet er et tilkoblingssystem, som monteres på transportrobotten. Modulet sætter MiR100 i stand til at gribe fat i en servicevogn og automatisk transportere denne gennem sygehusets gangsystemer fra en lokation til en anden. Servicevognen, der bruges til transport af f.eks. sengelinned, service og medicin mv., skal
ikke modificeres yderligere, hvilket giver sygehuset mulighed for at bruge de eksisterende servicevogne sammen med den fleksible mobile robot.
Projektet vil gennemføre en omfattende afprøvning af anhængerløsningen. Der vil
via projektet blive opnået en vigtig driftserfaring og et dokumenteret grundlag for
systemets kapacitet.
Der vil blive udarbejdet en omfattende analyse af effekten af denne form for transport på sygehuse, som vil danne grundlag for udarbejdelsen af en gennemarbejdet
business case.
Der vil i projektet ligeledes blive udarbejdet en mini arbejdspladsvurdering (APV)
der kan understøtte udarbejdelsen af en egentlig APV. APV’en skal sikre størst
mulig brugerinddragelse, hvilket ifølge ansøger er vigtig for at sikre implementeringen af den nye automatiserede teknologi.
Ansøger og parter
Ansøger:
Mobile Industrial Robots ApS (ansøger), 5230 Odense, CVR 35251235. Har udviklet den mobile transportrobot (MiR100) og det anhængermodul, der vil blive testet i projektet.
Parter:
Handy Transportvogne A/S, 6000 Kolding, CVR 41948515. Fremstiller servicevogne og andet udstyr, som bl.a. anvendes på sygehuse. Bidrager med viden om
de transportvogne der skal trækkes af robotten og anhængermodulet.

Økonomi

Forventet effekt

Konklusion

Sygehus Sønderjylland, 6200 Aabenraa, CVR 29190909 (Region Syddanmark).
Skal teste og afprøve produktet.
Samlet budget: kr. 691.480,00
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 518.610,00
Egenfinansiering i alt: kr. 172.870,00
Score på projektets forventede effekt (1-5): 4,0
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 1,5
Ansøger forventer, at anhængertrækket vil betyde, at salget af mobile robotter vil
kunne fordobles i forhold til de nuværende planer. Det vil resultere i et forventet
mersalg af 30 robotter allerede i 2015 og mere end 100 ekstra robotter i 2016.
Mobile Industrial Robots forventer at ansætte yderligere 2 mand til salg og 1 til produktion i 2015. For Handy vil det betyde 1 ekstra person til salg og 1 ekstra person
til service i 2015. På længere sigt er det forventningen årlig at sælge 1.000 mobile
løsninger.
Sekretariatets vurdering: Det er vurderingen, at der er et behov og en efterspørgsel efter løsningen. Derfor vurderes det sandsynligt, at virksomheden med projektet
vil opnå de opstillede effekter.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet opfylder kriterierne for at modtage støtte via OPI-puljen,
•

at der er et behov for løsningen,

•

at effekterne er sandsynliggjorte og

•

at projektet bidrager til øget vækst og beskæftigelse i den private virksomhed.
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Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 518.610,00 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7f – Indstillingsskema - 5F: Robotiseret transport af eksisterende vognpark

7G: Projekt IS 2014
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Projekt IS 2014”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Projekt IS 2014” er placeret i kategori C og indstilles til afslag.
C: Afslag
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: 0 kr.
Projektet
Projektet vil teste og markedsmodne et nyudviklet screeningsværktøj, Inducas.
Værktøjet fungerer som et digitalt spørgeskema, der kan hjælpe jobcentre til at
screene personer, som sygemeldes. Værktøjet kan bidrage til, at jobcentre opnår
bedre viden om en borgers tilstand. Målet er, at sygemeldte personer hurtigere
kommer tilbage på arbejdsmarkedet.
Brug af systemet vil medføre, at borgeren automatisk modtager det digitale spørgeskema, så snart jobcenteret får besked om en sygemelding. Ifølge ansøger er
screeningsværktøjet det eneste i Danmark, som kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, selvvurderet helbred og motivation i samme
screeningssystem. Spørgsmålene afdækker områder i arbejds- og hverdagslivet,
der bedst beskriver borgerens aktuelle funktionsniveau, trivsel og selvvurderet helbred. Jobcenteret får derved indblik i, hvilke borgere, der statistisk set eller ved
egen vurdering, er i risiko for langvarig sygdom og udstødelses af arbejdsmarkedet.
Resultaterne og konklusionerne fra spørgeskemaet kan de kommunale sagsbehandlere bruge i deres sagsbehandling og faglige vurdering, samt i samtale med
borgeren.
Formålet med Projekt IS 2014 er i samarbejde med op til 26 kommunale jobcentre
at teste og afprøve screeningsværktøjet blandt et antal sygemeldte. At indsamle
data, der kan validere og optimere brugen af værktøjet, samt påvise effekten ved
brug af systemet.

Ansøger og parter

Det er ansøgers forventning, at brug af screeningsværktøjet kan forkorte sygemeldingsperioden med gennemsnitlig 4 uger, en reduktion på én uge vil, ifølge ansøger, i gennemsnit betyde en årlig besparelse per jobcenter på 8,2 mio. kr.
Ansøger: Come-back ApS, 5230 Odense, CVR 30520206. Har udviklet det digitale
screeningsværktøj som skal testes i projektet.
Parter:
Furesø jobcenter, 3520 Farum, CVR: 29188327.
Jobcenter Kalundborg, 4400 Kalundborg, CVR: 29189595.
Jobcenter Lejre, 4330 Hvalsø, CVR: 29188548.
Jobcenter Vejle, 7100 Vejle, CVR: 29189900.
Jobcentrene tester screeningsværktøjet.
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Ansøgt økonomi

Forventet effekt

Konklusion

Samlet budget: kr. 1.762.035
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.000.000
Egenfinansiering i alt: kr. 762.035
Score på projektets forventede effekt (1-5): 2,0
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5
Sekretariats vurdering:
Det er vurderingen, at reducering i sygefraværet vil give en betydelig gevinst for de
kommunale jobcentre og samfundet generelt. Det vurderes dog, at det ikke er
sandsynliggjort, at aktiviteterne i dette projekt vil medføre, at det netop er dette digitale screeningsværktøj som kommunerne vil bruge. Det vurderes, at ansøger ikke i
tilstrækkeliggrad har sandsynliggjort, at aktiviteterne i dette projekt inden for den
angivne projektperiode vil kunne resultere i de forventede effekter.
Projektet indstilles til afslag, fordi:
• at det ikke er sandsynliggjort, at projektet vil resultere i de forventede effekter.

Beslutningspunkt
Det indstilles,


at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager afslag fra Vækstforums pulje
til kommercialisering af offentlig-privat innovation, da det vurderes, at det ikke er sandsynliggjort, at projektet vil resultere i de forventede effekter.

Bilag
Bilag 7g – Indstillingsskema - 5G: Projekt IS 2014

7H: Visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring og ensartet håndtering af multi-handicappede
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Et visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring af ensformig håndtering af multihandicappede”. Vurderingen og kategoriseringen
fremgår nedenfor.
Projektet ”Et visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring af ensformig håndtering af multihandicappede” er
placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
Indstilling

A: Tilsagn
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 641.625

Projektet

Ansøger søger OPI-puljen om midler til at videreudvikle og teste produktet MOBI:DO som et tværfagligt kommunikations- og arbejdsredskab på boinstitutioner for
multihandicappede børn.
Det er forventningen, at MOBI:DO kan videreudvikles til et effektivt arbejdsredskab,
hvor et digitalt vejledningssystem kan erstatte skriftlige håndteringsvejledninger.
Digitale vejledninger i form af korte videoer, talebeskeder mv., og som samtidig er
let tilgængelige og stemmestyrede, vil være med til at sikre en ensartet håndtering
af de multihandicappede børn, lette arbejdsgangen i oplæringen af vikarer og nye
medarbejdere samt minimere dårlige arbejdsstillinger i håndteringen af børnene.
Samlet set vil det betyde en højere kvalitet i håndteringen af de multihandicappede
børn, der vil opleve en større forudsigelighed i hverdagen og samtidig forventes der
en tidsmæssig gevinst hos personalet.
Ansøger er en iværksættervirksomhed, der har udviklet og sælger MOBI:DO the
MOBILE SELFassistant. Det er en IT og smartphone baseret løsning, som indtil nu
har været anvendt til at hjælpe personer med kognitive udfordringer og handicaps,
så de bliver mere selvhjulpne. Det sker ved, at løsningen giver mulighed for, at der
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med afsæt i den enkelte borgers behov, kan laves trinvise vejledninger, videoklip,
talebeskeder, tekst mv., som den enkelte borger kan bruge som hjælp i hverdagen.
Løsningen giver også teknisk mulighed for at bruge systemet som et arbejdsredskab for fx plejepersonale ikke blot i forhold til at hjælpe borgeren, men også mere
personale-internt, fx ved at der kan laves instruktioner vedrørende håndtering af
den enkelte borger og til arbejdsmæssige teknikker. Det er dén funktionalitet, der
videreudvikles og testes i projektet. Det er den offentlige part i projektet, Center for
Børn og Unge (Region Syddanmark), der har efterspurgt løsningen.
Ansøger og parter

Ansøger: Curaga ApS, 5230 Odense M, CVR: 33 95 62 58 – ansøger.

Parter: Center for Børn og Unge, 5200 Odense V, CVR: 29 19 09
Center for Børn og Unge (CBU) - en enhed under Region Syddanmark - og de tilknyttede Børnehuse vil udarbejde de konkrete digitale vejledninger, teste løsningen
og bidrage til tilpasninger med henblik på at sikre, at løsningen kan anvendes som
et tværfagligt og pædagogisk arbejdsredskab for det personale, som arbejder med
multihandicappede børn. Derudover vil CBU stå for indkøb af det nødvendige tekniske udstyr.
Økonomi

Samlet budget: kr. 855.500
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 641.625
Egenfinansiering i alt: kr. 213.875

Forventet effekt

Score på projektets forventede effekt (1-5): 3,0
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 2,0
Sekretariats vurdering: Det er et relativt billigt projekt, som afvikles og forventes at
skabe effekt hos ansøger i løbet af en kort periode.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
•

Projektet er væsentligt i forhold til at videreudvikle og tilpasse MOBI:DO
løsningen til et arbejdsredskab, som kan bruges i plejesektoren. Dermed får
virksomheden et produkt, som henvender sig til et nyt marked.

•

Det er sandsynliggjort, at der er behov for løsningen.

Der er dog ikke fra virksomhedens side redegjort for markedspotentialet, eller hvordan det nye produkt konkret skal kommercialiseres og udbredes på markedet i form
af en forretningsplan. Det bør derfor være en forudsætning for en bevilling, at der
udarbejdes en forretningsplan. Det kan fx ske med assistance fra Væksthus Syddanmark eller andre lignende aktører. Eventuelle udgifter i forbindelse med udarbejdelse af en forretningsplan vil ikke være støtteberettigede. Planen skal godkendes af Vækstforumsekretariatet. Såfremt planen ikke godkendes bortfalder bevillingen. Endvidere er projektplanen pt. meget løst beskrevet, hvilket er kritisk, da der
kort tid til at gennemføre projektet.

Beslutningspunkt
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Det indstilles,
•

at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering
af offentlig-privat innovation på 641.625,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter,

•

at ansøger senest den 14. april 2014 fremsender en forretningsplan, som redegør for, hvordan det
nye produkt konkret skal kommercialiseres og udbredes på markedet. Eventuelle udgifter til forretningsplanen er ikke støtteberettigede. Planen skal godkendes af Vækstforumsekretariatet. Såfremt
planen ikke godkendes bortfalder bevillingen.

•

at ansøger senest den 14. april 2014 fremsender en projektplan for testen. Planen skal godkendes
af Vækstforumsekretariatet,

•

at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed for offentligheden,

•

bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for projektet
”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7h – Indstillingsskema - Visuelt og auditivt arbejdsredskab til sikring og ensartet håndtering af multihandicappede

7I: Tutee - Virtual Tutoring
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Tutee – Virtual Tutoring”.
Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Tutee – Virtual Tutoring” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 592.950
Projektet
Tutee er en udviklet app samt multiplatformservice, der kommer med et bud på,
hvordan lektielæsning og lektiehjælpsservice kan se ud anno 2014. Tutee er integreret med Facebook og rummer derudover et whiteboard samt voicechat. Det giver
skoleelever mulighed for sparring om lektier, via en gratis app, uden at skulle mødes ansigt til ansigt. Den nyudviklede app er gratis, fordi ansøger bygger deres
forretningskoncept op på en reklamefinansieret app, hvor reklamerne kan målrettes
den enkelte bruger.
Ansøger vil med projektet dokumentere og teste effekten af deres produkt i stor
skala via de 2 offentlige partners uddannelsescampus. Derigennem vil ansøger
optimere og tilpasse deres produkt, så den bliver så brugervenligt som muligt.
Ansøger og parter
Ansøger:
Tutee ApS, 6710 Esbjerg V

Økonomi

Forventet effekt

Parter:
Rybners Gymnasium, 6700 Esbjerg
Campus Vejle, 7100 Vejle
Samlet budget: kr. 790.600
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 592.950
Egenfinansiering i alt: kr. 197.650
Score på projektets forventede effekt (1-5):
Ansøger forventer en ekspotentiel stigning i antallet af brugere som følge af de erfaringer, virksomheden opnår i projektet. Ansøger forventer endvidere, at det vil medvirke til, at organisationen ultimo 2014 er vokset med 4 fuldtidsstillinger. I 2016 forventer de, at der yderligere er ansat 8 personer, som følge af en stor spredning af
deres produkt.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5):
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Projektansøger vil over en kort periode til en forholdsvis lille pris få rådighed over
testresultater, som kan færdigudvikle deres produkt og derved få det klar til endelig
markedsintroduktion.
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, at projektets fremtidsperspektiver er velovervejede, men
samtidig viser erfaringerne, at det er svært at drive en virksomhed udelukkende
med fokus på app’s. Ansøgers forventning til vækst og beskæftigelse sker kun for et
fåtal af de virksomheder, der udvikler app’s. Endomondo kan nævnes som det gode
eksempel, som i dag har omkring 30 ansatte og en stor omsætning via udviklingen
af deres app.
Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
•
Tutee er et gennemarbejdet projekt, som har behov for at få deres
forretningskoncept testet og justeret til via et samarbejde med deres kommende
kunder, så de har et proof of cencept at vise frem.

Konklusion

•
Sekretariatet vurderer, at Tutee app’en besidder de rigtige tilbud til
kunden for at opnå succes. Ligeledes har ansøger påvist, at der allerede er en
efterspørgsel efter deres produkt, via allerede indgåede samarbejdsaftaler med
skoler, som giver udtryk for, at de andre tilbud på markedet ikke kan det samme, som det Tutee app’en kan. Mht. ansøgers forventede effekt, vurderes det at
være optimistisk med yderligere 4 ansatte i virksomheden med udgangen af
2014, da erfaringer viser, at det er yderst vanskeligt at bygge en virksomhed op
udelukkende omkring udviklingen af en app.
•
Sekretariatet vurderer dog, på baggrund af ansøgers professionelle
set up og medsendte forretningsplan, at projektet vil give en mindre, men sikker
effekt.

Beslutningspunkt
Det indstilles,




at Vækstforums formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation på 592.950 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,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7i – Indstillingsskema - Tutee - Virtual Tutoring

7J: Udvikling af kompressions- og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald
Forretningsområde: Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Udvikling af kompressions
og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
Projektet ”Udvikling af kompressions og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.425.000
Projektet
Virksomhedens mål er at erstatte den nuværende skraldespand i husholdningen
med en komprimerings- og sorteringsaffaldsmaskine. Kunderne udgøres primært af
kommunerne, da de udarbejder grundlaget for og stiller krav til, hvordan vores husholdningsaffald skal indsamles. Ved brug af en komprimerings- og affaldssorte20

ringsmaskine til husholdninger, skaber det potentialet for en række energieffektiviseringer i forbindelse med håndteringen af affaldet.
Den nye komprimeringsmaskine vil reducere mængden af affald betydeligt pga.
komprimering og sortering. Ifølge vurderinger fra Aabenraa Kommune, vil reduktionen ligge fra 75-85 %, hvilket vil have en stor indflydelse i form af effektivisering og
besparelser ved indsamling af affald. Slutproduktet bliver komprimeret affald i briketter, som kan medføre energieffektiviseringer i forbrændingsprocessen. De organiske briketter kan også optimere udnyttelsen i biogasanlæggene. Sidst, men ikke
mindst kan en komprimering hos selve forbrugeren resultere i færre tømninger.
Ifølge ansøger kan en test og afprøvning af deres nye produkt være med til at sikre
et salg på både de danske og de internationale markeder. Det er specielt nærmarkederne som Tyskland, hvor der er et stort fokus på ressourceoptimering, at ansøger ser et stort eksportpotentiale for deres produkt.
Sekretariatet vurderer, at produktet kan bidrage til at imødekomme regeringens nye
ressourcestrategi (offentliggjort efteråret 2013) hvilket vil skabe en øget efterspørgsel på det danske marked for nye løsninger til affaldsområdet.

Ansøger og parter

Økonomi

Forventet effekt

Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at der er et stort eksportpotentiale for ansøgers nye produkt, hvis testresultaterne bliver en succes.
Ansøger:
Biocompress / Hinderup ApS
Parter:
Arwos – Aabenraa kommunes forsyningsselskab
Samlet budget: kr. 1.900.000
Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation: kr. 1.425.000
Egenfinansiering i alt: kr. 475.000
Score på projektets forventede effekt (1-5): 3
Ansøger vurderer, at markedsintroduktionen af deres nye produkt kan medføre op
mod 50 medarbejdere i 2015. Dette inkluderer medarbejdere hos Biocompress og
deres underleverandører, som forventeligt bliver lokale virksomheder.
De offentlige parter forventer en stor effekt ift. reducerede udgifter i form af færre
tømninger, mulighed for en bedre aftale med forbrændingsanlægget og et nyt biologisk restprodukt, som de kan sælge til biogasanlæggene.
Gennemsnitlig score på tid og pris (1-5): 3,5
Det vurderes, at ansøger over kort tid kan få færdigudviklet deres produkt, dog til en
forholdsvis høj pris, fordi det er en teknisk tung teknologi at udvikle. 1
Sekretariatets vurdering:
Sekretariatet vurderer, at der er et marked for ansøgers nye produkt og at der dermed er potentialer for oprettelse af nye jobs. Det vurderes dog at være optimistisk
allerede at nå 50 nye medarbejdere i 2015, som følge af markedsintroduktionen af
Biocompress. Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at der er økonomiske og
energimæssige besparelsespotentialer i ansøgers nye produkt for de offentlige aktører.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn/afslag, fordi:
• Biocompress er et projekt, der har et godkendt patent, og som har brug for
at få deres forretningskoncept afprøvet og testet i samarbejde med deres
kommende kunder for at komme på markedet. Der er et stort potentiale for
produktet i Danmark og på de internationale markeder, hvis deres test og
samarbejde med den offentlige part lykkes.
•

Sekretariatet vurderer, at der samlet set er potentiale for en sikker er21

hvervseffekt som følge af dette projekt.
Beslutningspunkt
Det indstilles,






at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje at Vækstforums Formandskab beslutter, at projektet modtager tilsagn fra pulje til kommercialisering af
offentlig-privat innovation på 1.425.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 75 % af de
godkendte støtteberettigede udgifter,
at ansøger indgår i dialog med affaldstransportvirksomheder, så ansøger kan inddrage deres viden i udviklingen af Biocompress nye teknologi
at det forudsættes, at de resultater og den viden, der opnås via projektet, stilles til rådighed
for offentligheden,
bevillingen er betinget af, at Erhvervsstyrelsen godkender ansøgning om merbevilling for
projektet ”Pulje til kommercialisering af offentlig-privat innovation”.

Bilag
Bilag 7j – Indstillingsskema - Udvikling af kompressions- og sorteringsmaskiner for husholdningsaffald

8.

Orientering om indkomne ansøgninger til Vækstforum

Sagsfremstilling
Siden Formandskabets skriftlige behandling den 9. januar 2014, er der indkommet to ansøgninger til Vækstforum om restmidler fra EU’s Regional- og Socialfond 2007-13. Tabellen nedenfor giver en oversigt over de
indkomne ansøgninger.
Da der søges om restmidler fra de tidligere programmer og mindre medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, skal ansøgningerne udelukkende behandles af Formandskabet.
Projekt

Forretningsområde

Indstilling

Formandskabet skal træffe
beslutning om indstilling af:

Tillægsansøgning og budgetændring vedr. GameLab4Health v. OUH –
Odense Universitetshospital
Tillægsansøgning til Oplevelsernes Academy v. Inspiring Denmark

Sundheds- og velfærdsinnovation

Tilsagn

2.500.000 kr. regionalfondsmidler fra 2007-13
programmet

Oplevelseserhverv

Tilsagn

2.885.000 kr. socialfondsmidler fra 2007-13 programmet og
519.300 kr. regionale erhvervsudviklingsmidler

Økonomioversigt
Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, er der indstillet flere strukturfondsmidler fra det tidligere
program end der pt. er til rådighed. Tabel 1 nedenfor giver et samlet overblik over indstillingerne. Det overskredne beløb vil kun blive udmøntet i takt med, at der sker tilbageløb fra andre projekter.
Tabel 1: Restbudget for EU-midler for 2007-13 (mio. kr.)
Socialfonden
Socialfonden
prioritet 1
prioritet 2
Budget
215,5
Heraf disponeret pr.
215,8
marts 2014
Til rest
-0,3

Regionalfonden
159,7
166,7
-7,0

379,1
379,7
-0,6
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Ikke-bevilgede strukturfondsmidler fra det tidligere program skal efter 1. april 2014 overgå til fælles disposition mellem regionerne, hvis der på skæringsdatoen på landsplan er mere end 5 mio. kr. ikke-bevilgede midler. Såfremt de foreliggende indstillinger imødekommes, vil der den 1. april 2014 ikke være udisponerede
syddanske strukturfondsmidler fra det tidligere program.
Prioritering af tilbageløbsmidler
Vækstforum har en samlet økonomisk ramme til rådighed inden for strukturfondsprogrammerne. Erhvervsstyrelsen giver kun bindende tilsagn inden for denne ramme. Der er dog indstillet projekter ud over rammen,
fordi der forventes tilbageløb af midler fra afsluttede projekter. Derfor er der p.t. projekter, der står på venteliste til tilbageløbsmidler. Formandskabet har bemyndiget sekretariatet til at udmønte tilbageløbsmidler til
disse projekter.
Siden Vækstforums møde den 5. december 2013 har der været en række tilbageløb til Socialfondens prioritet 1, herunder forventes et tilbageløb for socialfondsdelen af projekt GameLab4Health. Tilbageløbsmidlerne
er i januar 2014 udmøntet til projekt Lån en Leder. Hvis projekt Oplevelsernes Academy indstilles til den
ansøgte merbevilling, kan hovedparten af denne merbevilling udmøntes.
Der har ikke været tilbageløb til Socialfondens prioritet 2. Derfor afventer projekt Welfare Tech Invest stadig
tilbageløbsmidler.
For Regionalfondens vedkommende har der været betydelige tilbageløb. Ultimo januar 2014 er der udmøntet 570.766 kr. til projekt Talent Attraction, der i december 2013 blev indstillet til en bevilling fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler og/eller til tilbageløbsmidler fra Regionalfonden, hvis muligheden opstod. Hvis ansøgningerne om merbevillinger til projekt GameLab4Health og til OPI-projektet indstilles til tilsagn, vil hele
merbevillingen til GameLab4Health og hovedparten af merbevillingen til OPI-projektet kunne udmøntes.
Oversigt over de projekter, der venter på tilbageløbsmidler, hvis ansøgninger om
merbevillinger imødekommes:
Fond
Udestående beløb pr. marts
[2]
2014

Projekt

Socialfonden, prioritet 1

308.949,30 kr.

Merbevilling til Oplevelsernes
Academy

Socialfonden, prioritet 2

7.026.983,68 kr.

Merbevilling til Welfare Tech
Invest

609.185,24 kr.

Merbevilling til OPI-puljen

Regionalfonden

9.

Forretningsområdet: Sundheds- og velfærdsinnovation

Sagsfremstilling
Der er indkommet en ansøgning om budgetomlægning og merbevilling til projektet GameLab4Health. Dagsordenspunkt og indstillingsskema vil blive eftersendt.

10. Forretningsområdet: Oplevelseserhverv
Sagsfremstilling
Sekretariatsgruppen har foretaget en vurdering og kategorisering af ansøgningen ”Forlængelse af Oplevelsernes Academy”. Vurderingen og kategoriseringen fremgår nedenfor.
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Projektet ”Forlængelse af Oplevelsernes Academy” er placeret i kategori A og indstilles til tilsagn.
A: Tilsagn
Indstilling
Socialfondsmidler: 2.885.000 kr.
Regionale erhvervsudviklingsmidler: 519.300 kr.
Projektet
Oplevelsernes Academy er et fireårigt kompetenceudviklingsprojekt, der tilbyder
skræddersyede kompetenceudviklingsaktiviteter og skræddersyede kursusforløb til
medarbejdere og ledere i syddanske turismevirksomheder og kommuner.
Projektets aktiviteter bidrager til at højne kompetenceniveauet på turismeområdet.
Hovedaktiviteterne i den forlængede projektperiode vil være:
• Fortsat afvikling af skræddersyede kurser ift. destinationernes behov og
gennemførelse af kompetenceforløb inden for temaerne: ”lederuddannelse”, ”service og værtskab”, ”digitalisering” og ”værdikæder, helhedstænkning og innovation”.
•

Fortsat opdatering af portalen www.oplevelsernesacademy.dk.

•

Udvidelse og udsendelse af kursus- og udbudskatalog til projektets partnere.

•

Evaluering med fokus bl.a. på deltagertilfredshed, effekter og Return on
Education beregninger, med henblik på udbredelse af projektets resultater
og bæredygtige elementer udarbejdes en afsluttende rapport.

•

Fortsat afvikling af faglige erfa-gruppemøder med uddannelsesinstitutioner
og virksomheder med henblik på opsamling af erfaringer og udvikling af nye
kurser/udbud.

Oplevelsernes Academy søger om otte måneders forlængelse, så projektet afsluttes 31. december 2014 i stedet for 30. april 2014, samt om yderligere tilskud til ekstra aktiviteter i forlængelsesperioden.
Ansøger angiver følgende mål ved en forlængelse af projektperioden:
• Antallet af partnere øges med 30

Ansøger og parter

•

Der gennemføres 100 deltagerforløb

•

Der afvikles i alt 1.700 uddannelsesdage

Ansøger: Fonden Inspiring Denmark, Jernbanegade 75-77, 5500 Middelfart. Der er
tidligere, uden held, forsøgt overdragelse af lead-partnerskabet til enden partner
(Tietgenskolen); Inspiring Denmark er derfor ansøger på tillægsbevillingen.
Parter:
Aktuelt er status, at der i projektet deltager 33 uddannelsesinstitutioner, 384 virksomheder og 22 kommuner (repræsenteret via erhvervskontorer, turistforeninger
eller forvaltninger).

Ansøgt økonomi
(vedr. forlængelsen)

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

Projektet har fremsendt støtteerklæringer i forhold til projektforlængelsen fra fire
destinationer, seks store turismevirksomheder, flere uddannelsesinstitutioner og
branche- og interesseorganisationer. Den sidste af de fem syddanske destinationer,
Destination Sydvestjylland, foretrækker at varetage destinationens kompetenceudvikling på egen hånd og har ikke indsendt støtteerklæring.
Samlet budget: kr. 5.770.000
Socialfondsmidler/Regionalfondsmidler: kr. 2.885.000
Regionale erhvervsudviklingsmidler: kr. 519.300
Egen finansiering i alt: kr. 2.365.700 i form af deltagerløn og taxameterfinansiering.
Ja
Ja
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Forventet effekt

Tid og pris

Score i effektmodellen (1-5):
Ansøger har valgt indikatorerne:
1. Vækst i antallet af overnatninger
2. Vækst i turisters døgnforbrug
3. Stigning i andelen af arbejdsstyrken (20-64-årige) inden for oplevelseserhvervene, der oplever, at efteruddannelse har medført, at de løser nye opgaver eller en
bedre løsning af eksisterende opgaver.
Projektet forventer en vækst på 4 % i antallet af kommercielle overnatninger i den
forlængede projektperiode, svarende til et total på ca. 14.6 mio. overnatninger. Antal overnatninger i Syddanmark var ved projektopstart 12.857.653 (i 2007 data som
var det senest tilgængelige data ved projektets opstart i 2009).
Projektet forventer en stigning på 15 % i døgnforbruget i den samlede projektperiode (2009-2014) for hhv. danske og udenlandske turister, svarende til 449 kr. for
danske og 518 kr. for udenlandske turister. I 2008 var det gennemsnitlige døgnforbrug for danske og udenlandske turister hhv. 390 kr. og 450 kr.
Angående de deltagerrettede effekter er det målsætningen, at 60 % af de 1.700
deltagere i forlængelsesprojektets udbudte aktiviteter forventes at opleve bedre
opgaveløsning. I alt 1.020 personer.
Det er sekretariatets vurdering, at effektskabelsen i forlængelsesprojektet er fornuftig og i overensstemmelse med effektforventningen til det oprindelige projekt. Dog
vil der være en vis usikkerhed forbundet med de langsigtede effekter, da disse er
indirekte effekter. Manto A/S’ evaluering dokumenterer en tilfredsstillende effektskabelse i det eksisterende projekt.
Det oprindelige projekt fik en score på 4,5 for forventet effekt.
Score i effektmodellen (1-5):
Det oprindelige projekt fik en score på 4,4 for tid og pris.

Yderområdeprocent

Yderområdeprocenten 50 %
Sekretariatet vurderer, at projektets særlige indsats for yderområderne i forlængelsesprojektet som i den oprindelige periode berettiger til en yderområdeprocent på
50 %, idet der udover en stor partnerdeltagelse fra yderområderne også tages konkrete skridt til at sikre projektets succes i yderområderne.

Konklusion

Projektet indstilles til tilsagn, fordi:
• Projektet forventes at kunne levere et positivt bidrag til væksten i turismevirksomheder gennem målrettede og professionaliserende uddannelsesaktiviteter.
•

Projektet adresserer udfordringen om lavt kompetenceniveau inden for
vækstforums forretningsområde Oplevelseserhverv som nævnt i handlingsplanen for 2012-2013 og 2014-2015.

•

De syddanske destinationer og en række turismevirksomheder efterspørger
Oplevelsernes Academys kursusaktiviteter. En efterspørgsel som projektforlængelsen vil gøre det muligt at imødekomme.

•

Forlængelsen muliggør, at der kan bygges bro til forventede fremtidige regionale og tværregionalt kompetenceudviklingsprojekt inden for turismeområdet.

Sekretariatet vurderer, at det er vigtigt, at projektet formidler deres erfaringer skriftligt og gør disse tilgængelige for erhvervet og for fremtidige kompetenceudviklingsindsatser.
Beslutningspunkt
Det indstilles,
-

At ansøgningen indstilles til tilsagn, herunder:
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at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 2.885.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte
støtteberettigede udgifter,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at projektet bevilges støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 på 519.300 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 9 %
af de godkendte støtteberettigede udgifter,
at det forudsættes, at projektet formidler deres erfaringer skriftligt og gør disse tilgængelige
for erhvervet og for fremtidige kompetenceudviklingsindsatser samt at disse stilles til rådighed for offentligheden,
at det forudsættes, at projektet indgår i Syddansk Vækstforums porteføljestyring. Dette indebærer, at projektet i samarbejde med vækstforumsekretariatet som et minimum 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 (På nuværende
tidspunkt er midtvejsevalueringen gennemført.)
at det forudsættes, at projektet leverer de i ansøgningen og resultatkontrakten beskrevne
aktiviteter, resultater og forventede effekter.

Bilag
Bilag 10 – Indstillingsskema - Forlængelse af Oplevelsernes Academy

11. Meddelelser
12. Eventuelt
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