Uddybende bilag vedr. projektet: ”Styrkelse og
videreudvikling af det velfærdsteknologiske
økosystem”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

16/29351
Styrkelse og videreudvikling af det velfærdsteknologiske økosystem
Welfare Tech
Forskerparken 10
5230 Odense M
Simon Lassen
21496660
sibl@welfaretech.dk
Odense
32700020

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Projektet har til formål at realisere det store potentiale der er for vækst og
udvikling blandt sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder. Welfare Tech
oplever en stor efterspørgsel fra virksomheder på netværks- og klyngeaktiviteter,
der skaber relationer, videndeling og partnerskaber med henblik på at understøtte
udvikling, kommercialisering og implementering af velfærdsteknologi.
Projektet fokuserer på den brede indsats ift. at understøtte og sikre øget vækst
hos virksomhederne. Dette sker gennem aktiviteter, der giver mulighed for at øge
vidensniveauet hos virksomhederne i forhold til markedsmuligheder og
partnerskaber, der øger indtjeningen og de kommercielle perspektiver.
Hovedaktiviteterne i projektet vil være:
-

Afholdelse af temaspecifikke arrangementer med udgangspunkt i
markedsdrevne behov og efterspørgsel.

-

Understøttelse af samarbejdsrelationer mellem aktører i den
velfærdsteknologiske klynge.

-

Understøttelse af virksomhedernes forretningsudvikling, herunder
sparring på konkrete kommercielle udfordringer.

-

At sikre virksomhederne viden om mulighederne for eksport gennem
internationaliseringsindsatser, fx indsigt i mulighederne på specifikke
markeder og viden om relevante partnerskaber, der kan øge
virksomhedernes eksport.

-

Partnere og deres
roller i projektet:
Øvrige
netværksdeltagere:
Projektstart/projektslut:

Synliggørelse af udviklingstendenser, muligheder på markedet, mv., der
skaber fokus på forretningsområdet og muliggør vigtig videndeling.
1. Welfare Tech, Odense, CVR: 32700020
Welfare Tech har som klyngeorganisation 199 medlemmer (medio 2016). WT
varetager projektledelse og gennemfører projektets aktiviteter
01-05-2017

Vækstforums forretningsområde eller særligt

31-12-2020
Sundheds- og velfærdsinnovation

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

Ansøgt:
14.360.850,75 kr.

Procent:
100 %

10.770.638,06 kr.

75 %

3.590.212,69 kr.

25 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
14.360.850,75 kr.

Procent:
100 %

10.770.638,06 kr.

75 %

3.590.212,69 kr.

25 %

Nærmere beskrivelse:

Virksomhedstimer
Nærmere beskrivelse:

Virksomhedstimer

Kommentarer til budget og finansiering:
Statsstøttevurdering:
Bevillingen er givet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme. Derfor er det en forudsætning for
bevillingen, at projektets aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.
Sekretariatet vurderer ud fra det oplyste, dels at den offentlige støtte til Welfare Tech (tilsagnsmodtager)
udelukkende går 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
Welfare Tech gennemfører i projektet.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej
3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Det er antagelsen, at projektets aktiviteter styrker virksomhederne ved, at de tilføres ny viden og skaber nye
samarbejdsrelationer, samt at den nye viden og de nye samarbejder kan omsættes til aktiviteter, der føre til
øget omsætning, herunder eksport, og jobskabelse.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Projektet, der nu søges støtte til, er en efterfølger til projektet WT 2,0, der udløber med udgangen af april
2017, og som derfor endnu ikke er slutevalueret. I midtvejsevalueringen vurderede COWI overordnet, at
projektets aktiviteter samt forankringen af kompetencer og viden er tilfredsstillende, men med enkelte
forbedringspotentialer. Projektaktiviteterne var gennemført efter planen og var på en række områder
forud for milepælene. Projektets primære svaghed var sammenhængen mellem de gennemførte
aktiviteter og den forventede resultat- og effektskabelse. Dette skyldes, at projektet ikke selv er direkte
ansvarlig for den konkrete forretningsnære hjælp til virksomhederne, og at effekterne derved i udbredt
grad er indirekte og kan være vanskelige at tilskrive projektets intervention. Projektledelsen har siden
arbejdet med at etablere en model for systematisk opfølgning, således at effektener kan dokumenteres.
WTs opfølgning i form af blandt andet tilfredshedsundersøgelser blandt virksomhederne, viser en høj

tilfredshed med de aktiviteter som tilbydes via WT 2,0.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Målgruppen for projektet er virksomheder indenfor forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation.
Projektets aktiviteter skal styrke det samlede økosystem.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Som beskrevet er effektkæden i forhold til resultater/effektskabelse usikker. De aktiviteter, der vil blive
gennemført er velafprøvede og der har indtil videre været god tilslutning og opbakning til disse fra
aktørerne i økosystemet, ligesom virksomhederne udtrykker tilfredshed med de tilbudte aktiviteter.
Projektets målgruppe:
Virksomheder inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske forretningsområde samt sidestepvirksomheder.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Aktiviteterne tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og understøtter på den lange bane deres
kommercielle bestræbelser.
Offentlig-private partnerskaber:
Den offentlige sektor inddrages hyppigt i de beskrevne aktiviteter. En del af WTs medlemmer er offentlige
aktører.
Samordning og koordinering:
Projektets aktiviteter tager afsæt i at inddrage alle de organisationer, som allerede er opbygget omkring
klyngen med henblik på at videndele og koordinere.
Fokusering:
Der er fokus på at løfte det sundheds- og velfærdsteknologiske forretningsområde med henblik på at
realisere det potentiale, som er til stede. Der vil blive taget afsæt i konkrete behov hos virksomhederne.
Globalisering:
Projektets aktiviteter understøtter virksomhedernes muligheder for at agere på det globale marked,
herunder deres eksportindsats.
Vækst i yderområder:
Projektet vil også inddrage virksomheder fra yderområderne. Især sidestep-aktiviteterne forventes at
komme disse til gavn.
Bæredygtighed:
De fleste løsninger på sundheds- og velfærdsteknologiområdet kendetegnes ved at ville skabe mere
effektivitet i den offentlige sektor. Dette må forventes at skabe en bedre økonomisk bæredygtighed for
samfundet.
Samfinansiering:
De private virksomheder bidrager økonomisk via deres timemæssige engagement i projektet.

