Uddybende bilag vedr. projektet: ”Clean Green Plan ”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

15/50795
Clean Green Plan
CLEAN
HUSET, Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart
Lasse Bork Schmidt
40347745
lbs@cleancluster.dk
Middelfart
29727538

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Projektet CLEAN GREEN PLAN har som mål at forbedre energi og
ressourceeffektivitet i SMVer i Region Syddanmark ved at fremme
små og mellemstore virksomheders innovation og indførelse af
lavemissionsteknologier. Dette mål opnås igennem gennemførelse af
en række aktiviteter, der tilsammen skal skabe det ønskede output i
form af en grøn forretningsmodel for hver enkelt deltagende
virksomhed. Målgruppen for projektet er afgrænset til
fremstillingssektorerne: føde og drikkevarer, metal og
metalvareindustri, elektronik og elektroniske komponenter, maskiner
og motorkøretøjer, gummi, plast og ikkemetalholdige mineralske
produkter, møbler samt detailsektorerne: mindre supermarkeder,
hoteller, restauranter og forlystelsesparker. Afgrænsningen er sket, så
projektet inkluderer de sektorer med størst energiintensitet (andel af
energikøb ift. bruttoværditilvækst), da det må formodes, at de mest
energiintensive sektorer har det største incitament for at investere i
ressource og særligt energieffektivitet – med størst forøgelse af
konkurrenceevne til følge. Projektet har opstillet en række aktiviteter,
der tilsammen skal sikre, at projektet opnår den overordnede
målsætning om at effektivisere de deltagende virksomheders energi
og ressourceforbrug. Aktiviteterne rummer tilsammen en grad af
individuelle forløb såvel som kollektive. Aktiviteterne trækker
tilsammen på den store ekspertise og netværk, CLEAN har inden for
energiområdet. CLEAN har som ansøger påtaget sig operatørrollen,
hvor både screeningen af virksomheder, en kvalificeringsfase for at
klarlægge kompetencer og motivation mv., og administrationen af
selve projektet bliver varetaget. Hertil vælger virksomhederne selv
rådgivere, der forestår udarbejdelse af konkrete, grønne
forretningsplaner.
CLEAN, Middelfart, CVR: 29727538
Clean er projektadministrator og operatør på indsatsen. Clean vil
være ansvarlig for screening og udvælgelse af virksomheder til det
videre rådgivningsforløb. Clean vil desuden gennemføre enkelte
supplerende aktiviteter, som skal sikre og kvalificere de eksterne
konsulenters indsats i forhold til udarbejdelse af grønne
forretningsmodeller.

Partnere og deres
roller i projektet:

250 SMV’er:
I projektet skal der identificeres mindst 250 virksomheder, som er

egnede til at deltage i projektets rådgivningsfase. Disse virksomheder
skal finansiere ca. 50 % af rådgivningsforløbet og resultatet er en
grøn forretningsplan for hver af disse.

Øvrige
netværksdeltagere:

Energiselskaber:
Ansøger arbejder pt. med at få involveret 2 – 3 energiselskaber som
økonomiske partnere i projektet, f.eks. SE, Energi Fyn og TREFOR,
som skal bidrage med erfaring og kompetencer i forhold til vurdering
af energieffektiveringspotentialer. Sekretariatet vurderer, at
energiselskabernes erfaringer er væsentlige at få inddraget, hvorfor
der i indstillingen er indsat vilkår herom.
Dansk Erhvervsfremme, subregionale organisationer, bl.a. Udvikling
Fyn og Udviklingsråd Sønderjylland indgår som netværksagenter med
kontakter til lokale virksomheder

Projektstart/projektslut:

01012016

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31052020
Særlig indsats
Regionalfondens prioritet 3

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Ansøgt:
Procent:
Samlede
47.075.000,00 kr. 100,00 %
støtteberettigede
udgifter
Ansøgte
23.537.500,00 kr.
50,00 %
strukturfondsmidler
Regionale
5.902.744,54 kr.
12,54 %
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering
17.634.755,46 kr.
37,46 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
47.075.000,00 kr.

Procent:
100,00 %

23.537.500,00 kr.

50,00 %

5.902.744,54 kr.

12,54 %

17.634.755,46 kr.

37,46 %

Nærmere beskrivelse:

Regionalfonden

Virksomheder: 12.500.000
(kontant)
Virksomheder: 5.134.755,46
(timer)
Nærmere beskrivelse:

Regionalfonden

Virksomheder: 12.500.000
(kontant)
Virksomheder: 5.134.755,46
(timer)

Kommentarer til budget og finansiering:
Budgettet og finansieringen er i overensstemmelse med kravene til den pågældende
prioritet i regionalfonden.

Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de virksomheder, der i
samarbejde med en ekstern konsulent (rådgiver) skal have udarbejdet en grøn
forretningsmodel. Dette afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af gruppefritagelsens
regler om ”støtte til konsulentbistand til SMV’er”. Dette indebærer, at den enkelte
virksomhed (SMV), kan modtage op til 50 % kontant støtte til konsulentregningen. De
resterende 50 % af konsulentregningen skal betales kontant af virksomheden selv.
Det er vurderingen, at de kollektive forløb som dels skal bidrage til indholdet i de enkelte
grønne forretningsmodeller og dels til at øge implementeringen af anbefalingerne i de
grønne forretningsmodeller, udgør statsstøtte til de deltagende virksomheder. Denne
statsstøtte afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af de minimisreglerne.
Det er ligeledes vurderingen, at CLEAN (tilsagnsmodtager) alene gennemfører generelle
operatør– og tilsagnsmodtageraktiviteter, som kan indeholdes i det såkaldte
”væksthusprincip”. Således udgør den offentlige støtte til CLEAN´s aktiviteter ikke
statsstøtte ift. CLEAN.
Projektets finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til ovennævnte vurdering.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
·
·
·

At ansøger gennem screening af ca. 700 virksomheder identificerer mindst 250
virksomheder, der har tilstrækkelig potentiale og motivation og vil indgå i projektet
At 250 virksomheder får udarbejdet en grøn forretningsplan
At ca. 40 % af potentialerne i planerne i de grønne forretningsplaner implementeres
eller planlægges implementeret i eller umiddelbart efter projektperioden

Vækstforumsekretariatets uddybede vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Projektet søger ind under EURegionalfondens prioritet 3 om ’Energi og ressourceeffektive
SMV’er’. Vækstforum har på mødet 22. september 2015 besluttet at indkalde ansøgninger
under denne prioritet via et call. Call’et er offentligt annonceret, og der blev afholdt
informationsmøde 22. oktober 2015. Vækstforum har modtaget én ansøgning ved fristens
udløb.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger/den brede indsats krav/puljens krav:
Ansøgningen er indsendt til Vækstforums brede indsats for styrket konkurrenceevne i små
og mellemstore virksomheder gennem forbedring af energi og ressourceeffektivitet.
Projektet indeholder desuden elementer, som forventes at øge omsætningen af
energieffektive teknologier.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt
overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Det er sekretariatets vurdering, at projektets aktiviteter lever op til de kriterier og mål, der
er opstillet i callmaterialet, herunder følger den givne effektkæde i form af et

screeningsforløb efterfulgt af et rådgivningsforløb.
Det er sekretariatets vurdering, at ansøger har taget højde for de kritiske antagelser bl.a.
ved:
· at samarbejde med parter, der har kontakt til potentielle virksomheder
· at samarbejde med parter, der har specifikke kompetencer til vurdering af
effektiviseringspotentialer
· at have understøttende aktiviteter, der skal øge sandsynligheden for at
virksomhederne implementerer de grønne forretningsplaner
Projektets målgruppe:
SMV’er, særligt virksomheder med potentiale for energi og ressourceeffektiviseringer.
Projektets sekundære målgruppe er leverandører af energieffektive teknologier.
Det vurderes, at ansøgningen i tilfredsstillende grad lever op til indkaldelsens generelle
vurderingskriterier, herunder krav til partnerskabets kompetencer, involvering af
leverandører af energieffektive teknologier, bred, regional indsats samt at indsatsen er
supplerende i forhold til eksisterende tilbud.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement: Projektet forudsætter et stærkt virksomhedsengagement, da
projektet er afhængigt af, at der involveres mindst 250 – 350 virksomheder.
Offentligprivate partnerskaber: Ikke relevant, dog indgår energiselskaber i samarbejdet.
Samordning og koordinering: Projektet søger i vidt omfang at koordinere med flere andre
tiltag, der skal øge energi og ressourceeffektiviteten i SMV’er, herunder projektet ’Grøn
Industrisymbiose’, kompetenceprojektet ’COMPRESS’, energiselskabernes
energispareforpligtigelser m.fl.
Fokusering: Ikke relevant.
Globalisering: Projektets formål er at øge virksomhedernes konkurrenceevne på det globale
marked.
Vækst i yderområder: Projektets målgruppe forventes at være ligelig fordelt i hele regionen.
Bæredygtighed: Projektets mål om energi og ressourceeffektivisering forventes at have en
positiv effekt på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Samfinansiering: Projektet finansieres af hhv. strukturfondsmidler, regionale
erhvervsudviklingsmidler og private investeringer fra deltagende virksomheder.
Additionalitet:
Det vurderes, at projektets aktiviteter er supplerende i forhold til den igangværende indsats
på området. Det vurderes ligeledes, at hverken ansøger eller de deltagende virksomheder i
samme omfang ville være i stand til at gennemføre de beskrevne aktiviteter uden
økonomisk støtte.

