Uddybende bilag vedr. projektet: ”VIND VelfærdsInnovation med Nyttige Data”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

16/29363
VIND - VelfærdsInnovation med Nyttige Data
Welfare Tech
Forskerparken 10
5230 Odense M
Christian Graversen
21288419
cgra@welfaretech.dk
Odense
32700020

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Formålet med dette projekt er at styrke danske virksomheder med datadrevet
forretningsudvikling inden for sundhed og velfærd. Det gøres gennem tre
innovationspartnerskaber, der har fokus på forskellige datasæt og forskellige
brugerbehov. Samlet vil de vise hvordan de store forretningsmuligheder i brug af
data kan omsættes til kommerciel succes. Det forventes at skabe øget
omsætning for de deltagende virksomheder og nyttige data til de offentlige bruger
så de kan effektivisere sundhed og velfærd for danske borgere. Fem år efter
projektet forventes effekten at være 33 mio. kr. i årlig omsætning og 20 nye jobs i
virksomhederne.
Projektet består af tre udviklingsprojekter, der skal lede frem til nye produkter og
services baseret på data. Aktiviteterne fokuserer på brugerinvolvering, udvikling
af løsninger og test af løsninger. Dette udviklingsforløb forventes at skabe 3 nye

Partnere og deres
roller i projektet:

produkter services og koncepter.
Ansøger:
1. Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020
Welfare Tech, har som klyngeorganisation 199 medlemmer (medio 2016). WTs
rolle er overordnet projektledelse, etablering og facilitering af
innovationspartnerskaberne samt varetagelse af administration. Videndeling med
det øvrige økosystem.
Økonomiske partnere:
2. Syddansk Universitet, Odense, CVR: 29283958
SDU bidrager med Open Date Experimentarium, samt ekspertviden inden for
datalogi, privacy og sundhedsvidenskab.
3. LIFA A/S, Ringe, CVR: 20937289
Landinspektørvirksomhed, der bidrager med viden fra et dataintensivt
forretningsområde. Skal bidrage til projektet som projektleder for et af
innovationspartnerskaberne, samt test og produkt udvikling, hvor virksomheden
har en leadrolle. Har erfaringer med data der kan styrke indsatsen inden for
socialområdet. Denne erfaring forventes at kunne overføres til sundhedsområdet.
4. Public Intelligence, Odense, CVR: 29810761
Konsulentvirksomhed der primært bidrager til brugerinvolvering i forbindelse med
tests.
5. Thorsen & Busch ApS, Odense, CVR: 37441198
Virksomheden bidrager med unik viden om machine learning og skal bidrage i
forbindelse med udvikling og test.
6. Cambio Healthcare System A/S,

Øvrige
netværksdeltagere:

Leverandør af EPJ til Region Syddanmark. Bidrager til anonymisering af data.
7. Nordfyns Kommune
Har et udtalt ønske om at få bedre data til at planlægge og optimere indsatsen
overfor ældre borgere. Bidrager til brugertest og markedstest.
8. Odense Universitetshospital
Bidrager primært til anonymisering af data.
-

Projektstart/projektslut:

01-05-2017

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

01-05-2020
Sundheds- og velfærdsinnovation
Regionalfondens prioritet 1..A

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

Ansøgt:
15.416.700 kr.

Procent:
100,00 %

7.708.350 kr.

50,00 %

3.335.850 kr.

21,64 %

4.372.500 kr.

28,36 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
10.277.800,00 kr.

Procent:
100,00 %

1.500.000 kr.

14,59 %

5.862.800 kr.

57,04 %

2.915.000 kr.

28,37 %

Nærmere beskrivelse:
Regionalfondens prioritet 1.A

Private virksomheder: 3.300.000 kr.
(Timer)
Syddansk Universitet: 825.000 kr.
Kommuner: 247.500 kr.
Nærmere beskrivelse:
Regionalfondens prioritet 1.A

Private virksomheder: 2.200.000 kr.
(Timer)
Syddansk Universitet: 550.000 kr.
Kommuner: 165.000 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Det indstillede budget og finansiering er tilrettelagt, dels under hensyntagen til regionalfondens krav
(programkonformitet) og dels under hensyntagen til en prioritering ud fra de økonomiske rammer, som
regionen har på Regionalfonden.
Statsstøttevurdering:
Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter (eksperimentel udvikling), artikel 25.
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de deltagende virksomheder. Dette
afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af gruppefritagelsens regler om forsknings- og
udviklingsprojekter. I dette tilfælde støtte til eksperimentel udvikling i et reelt samarbejde med en
forskningsinstitution, der har ret til at offentliggøre resultaterne. Det indebærer, at projektets deltagende
små virksomheder kan modtage op til 60 % offentlig støtte, mens projektets deltagende mellemstore
virksomheder kan modtage op til 50 % offentlig støtte.

Det er sekretariatets vurdering, at både Syddansk Universitet og kommunernes aktiviteter ikke har
karakter af økonomisk aktivitet.
Det er ligeledes sekretariatets vurdering, at de aktiviteter, som Welfare Tech skal gennemføre i projektet,
udelukkende har karakter generelle tilsagnsmodtageraktiviteter, dvs. aktiviteter som administration,
projektledelse og implementering af det overordnede projekt, som traditionelt ikke udgør statsstøtte.
Projektets samlede finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til ovennævnte vurdering.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej
3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er ansøgers forudsætning, at der kan etableres 3 innovationssamarbejder med fokus på bedre
udnyttelse af data inden for sundhedssystemet. Det er ligeledes en forudsætning, at der i hvert
innovationssamarbejde udvikles en løsning, som kan introduceres på markedet og som efterfølgende vil få
kommerciel succes og medføre både øget omsætning, eksport og jobskabelse.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation har der længe været fokus på potentialet i
at udnytte data bedre, end det der sker i dag. Indtil videre er der dog kun i begrænset omfang
virksomheder, der udnytter mulighederne. I Syddansk Vækstforums strategi og handlingsplan er big data
og de muligheder, der ligger i digitaliseringen, også nævnt som en mulighed med potentiale. Indtil videre
er der dog kun få projekter, der har adresseret denne udfordring.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektet ligger inden for forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation og adresserer udnyttelse
af mulighederne indenfor big data.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Der er ikke tilsvarende projekter, som arbejder med at udvikle nye produkter og services ved at opsamle
sundhedsdata. Den argumentation der knytter sig til det ene velbeskrevne innovationspartnerskab
vurderes at være baseret på rimelige forudsætninger og de anslåede effekter og resultater vurderes
realistiske.
De to øvrige innovationspartnerskaber er pt. løst eller slet ikke bekrevet. Derfor er det heller ikke muligt at
vurdere, hvor realistisk det er, at de vil føre til samme effekter, som det beskrevne innovationsprojekt.
Projektets målgruppe:
Virksomheder inden for sundheds- og velfærdsinnovation samt virksomheder, der ser en mulighed for at
sidesteppe ind i forretningsområdet.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Projektet bygger på behov fra virksomheder med henblik på at udvikle kommercielt bæredygtige
løsninger, hvilket sikrer virksomhedsengagement.
Offentlig-private partnerskaber:
Både private virksomheder og offentlige aktører deltager i innovationssamarbejderne.
Samordning og koordinering:
Welfare Tech sikrer, at viden fra projekterne kommer hele det syddanske økosystem for

velfærdsteknologi til gavn.
Fokusering:
Projektet vil styrke fokus på udnyttelsen af IKT og data til udvikling af nye løsninger til sundheds- og
velfærdområdet.
Globalisering:
Projektet styrker virksomhedernes mulighed for at skabe løsninger, der også på sigt kan have et
eksportpotentiale
Vækst i yderområder:
Er ikke i fokus i projektet.
Bæredygtighed:
Er ikke i fokus i projektet.
Samfinansiering:
Virksomhederne bidrager til projektet med timer.
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.

