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

16/29305
Velfærdsteknologisk Vækstløft
Welfare Tech
Forskerparken 10
5230 Odense M
Kristian Larsen
31368541
khlar@welfaretech.dk
Odense
32700020

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Projektet giver en unik mulighed til virksomheder, som allerede arbejder inden for
det velfærdsteknologiske forretningsområde, eller som har potentiale og
ambitioner om at tilbyde produkter eller services inden for området.
Virksomhederne får i projektet mulighed for at samarbejde med en ekstern
konsulent om udarbejdelse af en specifik strategisk vækstplan, der skal sikre
virksomheden øget vækst. I alt forventes mindst 120 virksomheder at blive
screenet via projektet og af dem vil mindst 40 få udarbejdet en vækstplan.
Projektet vil i alt skabe 15 nye vækstvirksomheder, som opfylder
Erhvervsstyrelsens definition af en vækstvirksomhed.
Welfare Tech er en national klynge, der driver det nationale Innovationsnetværk
for Sundheds- og Velfærdsteknologi. Projektet vurderes markant at styrke
Welfare Techs position som en stærk national klynge. Projektet vil give mulighed
for at tilbyde virksomheder et meget attraktivt tilbud i forhold til at sikre øget
vækst. Det vurderes derfor at projektet også vil styrke Region Syddanmarks
position som en region, der satser på det velfærdsteknologiske
forretningsområde, og som gør en aktiv og attraktiv indsats for at styrke
virksomheders vækstmuligheder.

Partnere og deres
roller i projektet:

Øvrige

Projektet vil blive gennemført i samarbejde med Væksthus Syddanmark og det er
ambitionen at inddrage Væksthusene i Region Nordjylland og Region Midtjylland
for at give mulighed for at flere virksomheder kan deltage og for at styrke det
vestdanske samarbejde på tværs af regionerne dermed konsolidere Region
Syddanmarks position som førende på det velfærdsteknologiske
forretningsområde.
Ansøger:
1. Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020
Welfare Tech har det overordnede ansvar for projektet og dets gennemførelse,
herunder sparre og vejlede virksomhederne i forhold til dokumentations og
administrationskrav. Derudover har man ansvaret for at rekruttere og screene
virksomhederne i fællesskab med Væksthus Syddanmark.
Partner:
2. Den Erhvervsdrivende Fond Væksthus Syddanmark, Odense, CVR:
30089448
Væksthus Syddanmark har ansvaret for at rekruttere og screene virksomhederne.
Det er Væksthus Syddanmark, der har det overordnede ansvar for at vurdere
virksomhedernes vækstpotentiale.
-

netværksdeltagere:
Projektstart/projektslut:

01-05-2017

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

01-05-2020
Sundheds- og velfærdsinnovation
Regionalfonden, Prioritetsakse 2 – Flere
vækstvirksomheder

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

Ansøgt:
12.578.800,00 kr.

Procent:
100,00 %

6.289.400,00 kr.

50,00 %

2.489.400,00 kr.

19,79 %

3.800.000,00 kr.

30,21 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
6.324.800,00 kr.

Procent:
100,00 %

1.500.000,00 kr.

23,72 %

2.914.105,82 kr.

46,07 %

1.910.694,18 kr.

30,21 %

Nærmere beskrivelse:
Regionalfondens prioritet 2

Virksomheder:
Privat kontant: 2.700.000 kr.
Timer: 1.100.000 kr.
Nærmere beskrivelse:
Regionalfondens prioritet 2

Virksomheder:
Privat kontant: 1.357.598,50 kr.
Timer: 553.095,68 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Det indstillede budget og finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til regionalfondens krav
(programkonformitet) samt under hensyntagen til en prioritering ud fra de økonomiske rammer som
regionen har på regionalfonden.
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de deltagende virksomheder, der, i
samarbejde med en ekstern konsulent, skal have udarbejdet en vækstplan. Dette afløftes som lovlig
statsstøtte ved anvendelse af gruppefritagelsens art. 18, ”støtte til konsulentbistand til SMV’er”. Det
indebærer, at hver enkelt deltagende virksomhed, uanset størrelse, kan modtage op til 50 % af de
støtteberettigede udgifter til konsulentydelser leveret af en ekstern konsulent. Projektets samlede
finansiering overholder disse betingelser.
Det er vurderingen, at både Welfare Tech (tilsagnsmodtager) og Væksthus Syddanmark alene
gennemfører generelle operatør- og tilsagnsmodtageraktiviteter, som kan indeholdes i det såkaldte
”væksthusprincip”. Således har den offentlige støtte (regionale erhvervsudviklingsmidler og
strukturfondsmidler) til både Welfare Tech´s og Væksthus Syddanmarks aktiviteter ikke karakter af
statsstøtte.
Projektets samlede finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til dette.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er ansøgers kritiske antagelse, at der ud af 120 screenede virksomheder kan findes 40 med et
vækstpotentiale, som vil sige ja til at få udarbejdet en vækstplan. Det er dernæst en kritisk antagelse, at så
mange af virksomhederne efterfølgende implementerer planen og får så meget omsætning og jobskabelse
ud af det, at 15 af virksomhederne efterfølgende kan bliver vækstvirksomheder.
.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Welfare Tech har ikke tidligere arbejdet med at tilbyde vækstplaner til virksomheder inden for
forretningsområdet. Væksthus Syddanmark har nogen erfaring, men fra fødevareområdet. Der er således
endnu ingen erfaringer for, hvor stor interessen vil være inden for området sundheds- og
velfærdsinnovation, ligesom der heller ikke er indikationer på, i hvilket omfang vækstplanerne
implementeres, eller hvad det rent faktisk efterfølgende fører til i forhold til vækst. Fra andre
forretningsområder, herunder offshore og design, peger tendensen på, at det er vanskeligt at rekruttere
virksomheder til vækstplan-aktiviteten.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektet retter sig mod virksomheder inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdinnovation samt
virksomheder, der har planer om at sidesteppe ind i dette forretningsområde. Projektet adresserer et af
forretningsområdets udfordringer ved at ville skabe flere vækstvirksomheder inden for området.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Denne strukturfondsprioritet muliggør, at SMV’er kan få tilskud til at få udarbejdet en vækstplan af en
ekstern konsulent. Implementering af planen kan ikke være en del af projektet. Det betyder, at
effektkæden både bliver lang og usikker.
Endvidere peger erfaringerne fra andre af Vækstforums prioriterede forretningsområder på, at det er
sværere end forventet at rekruttere virksomheder til dette tilbud.
Projektets målgruppe:
Målgruppen er SMV’er med vækstpotentiale inden for forretningsområdet Sundheds- og
velfærdsinnovation samt virksomheder, der har potentiale til at sidesteppe ind i området. Fokus vil
primært være på virksomheder etableret i Syddanmark, men der forventes også deltagelse af
virksomheder fra Midt- og Nordjylland.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Pt. har 30 virksomheder tilkendegivet at have interesse i projektet. I forhold til direkte engagement, så vil
de virksomheder, der siger ja til at deltage i projektet, både komme til at bidrage økonomisk og
timemæssigt. De virksomheder, der vil få udarbejdet en vækstplan, skal i øvrigt betale halvdelen af
omkostningen til dette. Ansøger forventer, at en vækstplan gennemsnitligt vil koste 125.000 kr.
Derudover betaler virksomhederne 5.000 kr. i et engangsgebyr. Derudover skal virksomhederne påregne
at bruge timer på projektet. Ansøger forventer, at det gennemsnitligt vil dreje sig om 80 timer. Det må
således konkluderes, at de virksomheder, som siger ja til at deltage, er meget engagerede såvel
økonomisk som timemæssigt.
Offentlig-private partnerskaber:
Ansøger forventer, at en del af projektets vækstplaner vil have til formål at øge samspillet mellem private
virksomheder og det offentlige med henblik på, at der senere man udvikles nye løsninger.
Samordning og koordinering:
Projektet vil blive gennemført i et samarbejde mellem Welfare Tech og Væksthus Syddanmark, hvilket
betyder at der udnyttes viden og erfaringer fra begge organisationer samt skabes synergi. Endvidere er

der dialog med Design2Innovate, der også tilbyder virksomheder at få støtte til udarbejdelse af
vækstplaner, der indeholder brug af designelementer.
Fokusering:
Projektet samler kræfterne fra Welfare Tech og Væksthus Syddanmark.
Globalisering:
Det forventes, at nogle af vækstplanerne vil adresserede det globale, fx eksport.
Vækst i yderområder:
Via eksisterende netværk vil både Welfare Tech og Væksthus Syddanmark satse på, at tilbuddet kommer
virksomheder i alle dele af regionen til gode.
Bæredygtighed:
Dette er ikke i fokus i projektet.
Samfinansiering:
Projektet vil med både Welfare Tech og Væksthus Syddanmark arbejde på, at projektet får et bredt
ejerskab, og at der skabet sammenhæng og synergi i forhold til de øvrige initiativer, der er igangsat inden
for forretningsområdet.
Additionalitet:
Det vurderes at projektet er additionelt, fordi projektets aktiviteter er supplerende i forhold til de aktiviteter,
som projektets partnere normalt gennemfører uden medfinansieringen fra EU.

