Uddybende bilag vedr. projektet: ” CLEAN 3.0 - videreudvikling af
økosystem for energieffektive teknologier”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

16/29318
CLEAN 3.0 – videreudvikling af økosystem for energieffektive teknologier
CLEAN
Alsion 2
6400 Sønderborg
Christian Boysen
61718663
chb@cleancluster.dk
Sønderborg
29727538

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Projektet har til formål at forløse vækstpotentialet i virksomhederne med
forretningsområde indenfor energieffektive teknologier, og tilvejebringe grundlag
for optimerede klyngeydelser og nye klyngeaktiviteter med afsæt i
virksomhedernes konkrete udviklingsbehov.
Aktiviteterne afspejler konkrete efterspørgsler for klyngeudviklingsaktiviteter, som
understøtter virksomhedernes evne til at skabe vækst og beskæftigelse. Fælles
for aktiviteterne er at de er åbne for alle virksomheder og et springbræt til viden,
samarbejder, innovation og eksport:
1. Virksomhedsdrevne klyngeydelser
2. Facilitering af samarbejder
3. Internationalisering af virksomheder

Partnere og deres
roller i projektet:
Øvrige
netværksdeltagere:

CLEAN har et godt fodfæste blandt virksomhederne og CLEAN har, som
veletableret klynge, vist gode resultater fra tidligere projekter. Vi vil med projektet
fortsætte og udbygge de aktiviteter, der har vist effekt, og udvikle nye
klyngeudviklingsaktiviteter, som understøtter virksomhedernes udviklingsbehov
og forløser deres vækstpotentiale.
Ansøger:
1. CLEAN, Sønderborg, CVR: 29727538
CLEAN er projektleder og gennemfører projektets aktiviteter.
-

Projektstart/projektslut:

01-01-2017

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31-12-2019
Bæredygtig Energi – Energieffektive teknologier
-

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Ansøgte
strukturfondsmidler

Ansøgt:

Procent:

10.670.150,00 kr.
0,00 kr.

100,00 %

Nærmere beskrivelse:

Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

8.002.612,50 kr.

75,00 %

2.667.537,50 kr.

25,00 %

Indstillet:

Procent:

10.670.150,00 kr.

Nærmere beskrivelse:

100,00 %

0,00 kr.
8.002.612,50 kr.

75,00 %

2.667.537,50 kr.

25,00 %

Kommentarer til budget og finansiering:
Egenfinansiering skal defineres nærmere.
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 CLEAN (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 CLEAN gennemfører i projektet.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Ja. Projektet har et særligt yderområdefokus, fordi det er målrettet branchen for energieffektive
teknologier. Sønderborg Kommune er en yderområdekommune med erhvervsmæssige styrkepositioner
inden for denne branche. Derfor forventes projektet i særlig grad at komme virksomheder i Sønderborg
Kommune til gavn.
3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
· At CLEANs aktiviteter og ydelser imødekommer virksomhedernes behov.
· At CLEAN har kompetencerne til at identificere og aktivere virksomhederne og yde en kvalificeret
service.
· At virksomhederne anvender CLEANs tilbud som en platform for udvikling og vækst.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
CLEAN er en veletableret klynge med 176 medlemmer, hvoraf 2/3 er virksomheder. CLEAN er EUguldcertificeret som klyngeorganisation og er nationalt innovationsnetværk for ’Smart Energy’. CLEAN er
en væsentlig samarbejdspartner for Syddansk Vækstforum og Vækstforum har tidligere støttet
etableringen af Lean Energy Cluster. Evaluering af tidligere projekter viser generelt, at CLEAN
gennemfører projekterne med høj kvalitet og gode resultater.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Ansøgningen er målrettet forretningsområdet Energieffektive Teknologier. Projektet skal styrke det
samlede økosystem og bidrage til at imødegå udfordringerne i Vækstforums handlingsplan.
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.
Projektets målgruppe:
Virksomheder inden for forretningsområdet Energieffektive teknologier
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Projektets mål er at sikre en stor virksomhedsdeltagelse inden for branchen for energieffektive
teknologier. Aktiviteterne tager afsæt i virksomhedernes konkrete behov er og åbne for alle
virksomheder.
Offentlig-private partnerskaber:
Generelt vil offentlig-privat innovation understøttes i projektet. CLEAN har et tæt samarbejde med både
virksomheder og flere offentlige parter, der er vigtige aktører som aftagere.
Samordning og koordinering:
Aktiviteterne bidrager til at styrke det samlede økosystem som en platform for virksomheder inden for
branchen for energieffektive teknologier for at styrke vækst og udvikling. CLEAN, som er nationalt
innovationsnetværk indenfor Smart Energy, samler relevante parter og koordinerer aktiviteter til gavn for
virksomhedernes udvikling og vækst.
Fokusering:
Projektets aktiviteter er målrettet branchen for energieffektive teknologier. CLEAN har igangsat en
strategiproces, som yderligere vil skærpe fokuseringen.
Globalisering:
Forretningsområdet har allerede stor eksportintensitet. Den globale efterspørgsel betyder, at potentialet
på både kort og lang sigt er stort.
Vækst i yderområder:
Der er en stor virksomhedsspecialisering inden for energieffektive teknologier i det sønderjyske område,
og det vil derfor komme yderområderne til gavn.
Bæredygtighed:
Målet med projektet er at skabe nye innovative løsninger og øget eksport af teknologier, som fremmer
energieffektivitet. Projektet vurderes derfor at være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.
Samfinansiering:
Private virksomheder bidrager økonomisk via deres timemæssige engagement i projektet.

