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Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Det ansøgte projekt Dansk Offshore Klynge Version 2.0 er en videreudvikling af
centrale klyngeaktiviteter for danske offshorevirksomheder.
Projektet bygger videre på tidligere indsatser støttet af Syddansk Vækstforum og
er forankret i den nationale guld-certificerede klyngeorganisation og
innovationsnetværk Offshoreenergy.dk. Projektets løbetid forventes at være 3 år i
perioden 2017-2019.
Projektets indhold bygger på en ny klyngestrategi, som skal implementeres i
Offshoreenergy.dk. Den nye strategi har fokus på at styrke udvikling af innovation
på offshoreområdet igennem udfordrings- og efterspørgselsdrevne
innovationsprocesser og samarbejder.
Centralt i projektet er Cost Reduction & Innovation Forum (CRIF), CRIF bliver
Offshoreeergy.dk’s overordnede indsats og flagskib på både offshore vind og
offshore olie & gas områderne. CRIF bliver flere fora, hvor problemejere møder
problemløsere i offshoreklyngen.
I CRIF kan ”problemejere”, som typisk er klyngens etablerede virksomheder,
dagsordensætte offshore- klyngens udfordringer. Disse udfordringer er i høj grad
præget af behovet for at omkostningsminimere inden for både offshore vind og
offshore olie & gas. Det kunne f.eks. være udfordringer som at betjene
ubemandede offshoreinstallationer på lang afstand og dermed evt. øge
anvendelse af droner på havet til servicering og monitorering.
I CRIF deltager også problemløsere, som typisk er klyngens mindre virksomheder
og start-ups. Problemløserne udvikler gennem strategiske
innovationssamarbejder innovative løsninger. Innovationssamarbejderne består
typisk af en håndfuld SMV’ere og en eller flere videnaktører.
Ansøgningen skal ses i sammenhæng med ansøgningen om ”Offshore
Innovationssamarbejder”, hvor Offshoreenergy.dk søger om strukturfondsmidler
til gennemførelse af en række nødvendige innovationssamarbejder.
Gennemførelse af aktiviteterne i Dansk Offshore Klynge Version 2.0 med fokus
på omkostningsminimering og innovation er efterspurgt af klyngens medlemmer.
Projektet har derfor også en bred opbakning blandt Offshoreenergy.dk’s
medlemmer. Projektet bygger således også på privat medfinansiering, idet
Offshorenergy.dk´s bestyrelse bakker op om at bruge dele af Offshoreenergy.dk´s

indtægter fra medlemskontingenter til medfinansiering til det ansøgte projekt.
Der er en synlig forandringsparathed og ”brændende platform” blandt klyngens
medlemmer. Det skyldes dels krisen, men også behovet for nytænkning i forhold
til konkrete problemstillinger på området. Større etablerede virksomheder som
f.eks. Maersk er ved at ”åbne op” og sender klare signaler om, at de ikke
nødvendigvis kan løse alle deres konkrete olie- og gasudfordringer alene. De vil
gerne være en del af en stærk dansk offshoreklynge, som kan hjælpe med at
tilføre ny viden og kompetencer til deres virksomhed.
Men det er ikke muligt at gennemføre alle projektets aktiviteter udelukkende med
private midler. Det skyldes de eksisterende konjekturer på særligt oliemarkedet.
Der holdes også tilbage med investeringer på vindområdet. Offshoreenergy.dk
oplever krisen i offshoreklyngen, idet SMV’ere kan have sværere ved at prioritere
innovationsaktiviteter. Det gør imidlertid behovet for en organisation, som kan
fastholde virksomhederne i innovationsaktiviteter endnu mere akut.

Partnere og deres
roller i projektet:
Øvrige
netværksdeltagere:

Så for at fastholde og videreudvikle den danske styrkeposition på
offshoremarkedet og for at bygge videre på tidligere Syddansk Vækstforum
investeringer er det sekretariatets vurdering, at nærværende indsats: Dansk
Offshore Klynge Version 2.0 vil styrke den danske markedsposition.
Ansøger:
1. Offshoreenergy.dk, Esbjerg, CVR: 27171877
-

Projektstart/projektslut:

01-01-2017

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31-12-2019
Bæredygtig energi - Offshore

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Ansøgt:
Procent:
Samlede
støtteberettigede udgifter
12.336.900,00 kr.
100,00 %
Ansøgte
0,00 kr.
strukturfondsmidler
Regionale
9.250.000,00 kr.
Erhvervsudviklingsmidler
74,98 %
Egenfinansiering
3.086.900,00 kr.
25,02 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Ansøgte
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:

Procent:

12.336.900,00 kr.

Nærmere beskrivelse:

Timer:
Deltagende virksomheder
3.086.900,00 kr.
Nærmere beskrivelse:

100,00 %

0,00 kr.
9.250.000,00 kr.
3.086.900,00 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:

74,98 %
25,02 %

Timer:
Deltagende virksomheder
3.086.900,00 kr.

Statsstøttevurdering:
Bevillingen er givet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme, hvorfor det er en forudsætning for
bevillingen, at projektets aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.
Derfor kan den offentlige støtte til Offshoreenergy.dk (tilsagnsmodtager) udelukkende anvendes til at
gennemføre generelle, åbne og gratis aktiviteter til gavn for en åben og bred kreds af virksomheder og
andre aktører i klyngens økosystem, dels at støtten på ingen måde er forbeholdt aktiviteter til gavn for
klyngens medlemmer, og dels at der ikke er et privat marked for de aktiviteter som Offshoreenergy.dk
gennemfører i projektet.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Nej.
3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
·
·
·

Danske offshorevirksomheder skal se Offshoreenergy.dk som platform for øget innovation.
De store virksomheder i offshoreklyngen er villige til at italesætte og dele deres udfordringer.
Offshoreenergy.dk har kompetencerne til reelt at gøre en forskel som facilitator på
innovationsprocesserne.

Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Offshoreenergy.dk er Danmarks første guldcertificerede innovationsnetværk, og har siden 2001 været et
medlemsbaseret netværk for virksomheder i den danske offshorebranche. I dag er der omkring 240
medlemsvirksomheder, og Offshoreenergy.dk er en vigtig strategisk samarbejdspartner for at Syddansk
Vækstforum kan udmønte sin strategi og handleplan på området.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Ansøgningen er målrettet offshorebranchens udfordringer med at have tilstrækkelig innovation samt
internationale kompetencer. Således korresponderer ansøgningen også med indsatserne i Vækstforums
handlingsplan inden for: øget innovation i olie/gas-sektoren, styrkelse af økosystemet og fremme
internationalisering og eksportkompetencer hos klyngens SMV’er.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Projektets effektkæde er lang og dermed er effektskabelsen usikker. Hovedparten af de aktiviteter der
skal gennemføres i projektet er dog velafprøvede og der er en dokumenteret efterspørgsel og
resultatskabelse.
Indsatsen bygger på en forudsætning om, at de store danske offshorevirksomheder vil påtage sig rollen
som problemejer og således lade SMV’er byde ind med løsninger på problemet i nye
innovationssamarbejder. Det vurderes af sekretariatet at være en fornuftig men vanskelig opgave, da det
erfaringsmæssigt er svært for virksomheder at synliggøre deres egne forretningsmæssige udfordringer.
Omvendt har de seneste års fokus på omkostningsreduktioner i hele offshorebranchen medført, at
mange virksomheder har reduceret deres innovationsaktiviteter.
Projektets målgruppe:
Danske offshorevirksomheder og andre relevante aktører, som er en del af det danske offshore
økosystem.
Tværgående kriterier:

Virksomhedsengagement:
Offshoreenergy.dk vil med denne indsats mobilisere og involvere danske offshorevirksomheder til at
indgå i specifikke udviklingsprojekter. I alt vil der i projektperioden deltage 160 offshorevirksomheder.
Offentlig-private partnerskaber:
De relevante danske universiteter og videninstitutioner deltager i aktiviteter sammen med private
virksomheder.
Samordning og koordinering:
Offshoreenergy.dk vil med denne indsats øge samarbejdet med relevante aktører både regionalt og
nationalt. Offshoreenergy.dk har aftalt med Vindmølleindustrien gensidigt at koordinere relevante
indsatser som eksempelvis Region Midts leverandørindsats og Offshoreenergy.dks vækstplanindsats
(VIO).
Fokusering:
Indsatsen er primært rettet mod at styrke indsatsen for innovation i offshore økosystemet.
Globalisering:
I indsatsen bliver grundlaget for samarbejder med aktører på relevante eksportmarkeder opbygget.
SMVerne er målgruppen for indsatsen. Den internationale efterspørgsel, særligt indenfor vindområdet, er
stor, hvilket betyder at potentialet på både kort og lang sigt er stort. Offshoreenergy.dk samarbejder med
andre klynger i udlandet for at indhente viden til den danske offshoreklynge.
Vækst i yderområder:
Ikke væsentligt.
Bæredygtighed:
Målet med projektet er at skabe nye innovative løsninger bl.a. indenfor vindenergiområdet. Projektet
vurderes derfor at være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.
Samfinansiering:
De private virksomheder bidrager økonomisk via deres timemæssige engagement i projektet.

