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

15/50795
Clean Green Plan - tillægsbevilling
CLEAN
Alsion 2
6400 Sønderborg
Henrik Bjerregaard
31202231
heb@cleancluster.dk
Sønderborg
29727538

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Formål
Formålet med denne tillægsansøgning er en skalering af projekt CLEAN GREEN
PLAN gennem en indsats, hvor der udarbejdes grønne forretningsplaner for
virksomheder med mulighed for udnyttelse af overskudsvarme. Samtidig har
projektet fokus på Fyn, idet Miljøforum Fyn sammen med Energi Fyn mener at
have særligt gode forudsætninger for at identificere netop virksomheder der med
fordel kan indgå i overskudsvarmeprojekter.
Målgruppen for indsatsen er således primært virksomheder i fremstillingssektoren
og aktiviteterne vil primært foregå i den fynske region, idet der her er en fælles
opbakning blandt forsyningsselskaberne om denne indsats med baggrund i en
prioritering af overskudsvarme som en fremtidig varmekilde i den fynske
Energiplan.
Det er partneren MiljøForum Fyn (MFF) som primært varetager aktiviteterne i
denne tillægsansøgning i tæt samarbejde med CLEAN som er operatør,
projektleder og administrator.
Emne
Overskudsvarme er et særligt område inden for energieffektivitet, hvor et
varmetab fra en produktionsproces gen-udnyttes enten af virksomheden selv eller
i den kollektive varmeforsyning, og på den måde erstatter en ny-produktion af
varme. Det er primært virksomheder, som er beliggende i fjernvarmeområder,
som har denne særlige mulighed for at lave en grøn forretningsplan, hvor
overskudsvarme indgår.
Udnyttelse af virksomheders overskudsvarme har en effekt på både
konkurrenceevne og samfundsøkonomi, idet projekterne giver en god
driftsøkonomi for både virksomheden selv, men også for fjernvarmeforbrugerne i
de tilfælde, hvor overskudsvarmen sendes ud i det lokale fjernvarmenet. Samtidig
er der også store CO2 reduktioner, idet overskudsvarmen fortrænger energi
produceret af fossile brændsler.
Denne tillægsansøgning er således et supplement til hovedprojektet CLEAN
GREEN PLAN, der har et bredere fokus om udarbejdelse af grønne
forretningsplaner i virksomheder med relativt stort energiforbrug og potentiale for
energireduktioner.
Tillægsprojektet ligger inden for Regionalfondens prioritet 3 ”Energi- og
ressourceeffektive SMV’er” og er som hovedprojektet særdeles relevant for

Vækstforums handlingsplan og det regionale indsatsområde omkring energi- og
energieffektivisering.

Partnere og deres
roller i projektet:

Øvrige
netværksdeltagere:

Der fokuseres ikke direkte på handlingsplanens mål om vækst i virksomheder
med energieffektive teknologier, men projektet har en indirekte effekt på denne
målsætning, idet en indsats for udnyttelse af overskudsvarme og dermed
energieffektivisering i syddanske SMV’er vil give leverandører af energieffektive
teknologier et hjemmemarked, som kan være udgangspunkt for yderligere vækst.
Ansøger:
1. CLEAN, Sønderborg, CVR: 29727538
Tilsagnsmodtager og projektansvarlig
Økonomiske partnere:
2. MiljøForum Fyn, CVR: 27487300
Projektleder på tillægsbevillingen
Energi Fyn Energibesparelser A/S

Projektstart/projektslut:

01-01-2016

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:
Strukturfondsprioritet:

31-05-2020
Bred indsats
Regionalfondens prioritet 3

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

Ansøgt:

Procent:

Indstillet finansiering
(tillægsbevilling):
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:

Samlet finansiering inkl.
tillægsbevilling:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Indstillede
strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler

Indstillet:

2.100.000,00 kr.

100,00 %

1.050.000,00 kr.

50,00 %

263.319,46 kr.

12,54 %

786.680,54 kr.

37,46 %
Procent:

2.100.000,00 kr.

100,00 %

1.050.000,00 kr.

50,00 %

263.319,46 kr.

12,54 %

786.680,54 kr.

37,46 %
Procent:

49.175.000,00 kr.

100,00 %

24.587.500,00 kr.

50,00 %

6.166.064,00 kr.

12,54 %

Nærmere beskrivelse:

Regionalfondens prioritet 3

Privat egenfinansiering via kontanter
og timer
Nærmere beskrivelse:

Regionalfondens prioritet 3

Privat egenfinansiering via kontanter
og timer
Nærmere beskrivelse:

Regionalfondens prioritet 3

Egenfinansiering

18.421.436,00 kr.

37,46 %

Privat egenfinansiering via kontanter
og timer

Kommentarer til budget og finansiering:
Finansieringssammensætningen i tillægsbevillingen følger samme model som er anvendt til
hovedbevillingen.
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de virksomheder, der i samarbejde med
en ekstern konsulent (rådgiver) skal have udarbejdet en grøn forretningsmodel. Dette afløftes som lovlig
statsstøtte ved anvendelse af gruppefritagelsens regler om ”støtte til konsulentbistand til SMV’er”. Det
indebærer, at den enkelte virksomhed (SMV), kan modtage op til 50 % kontant støtte til
konsulentregningen. De resterende 50 % af konsulentregningen skal betales kontant af virksomheden
selv.
Det er vurderingen, at de kollektive forløb, som dels skal bidrage til indholdet de enkelte grønne
forretningsmodeller og dels bidrage til at øge implementeringen af anbefalingerne i de grønne
forretningsmodeller, udgør statsstøtte til de deltagende virksomheder. Denne statsstøtte afløftes som
lovlig statsstøtte ved anvendelse af de minimis-reglerne.
Det er ligeledes vurderingen, at MiljøForum Fyn (ny projektpartner) alene gennemfører generelle
operatør– og tilsagnsmodtageraktiviteter, som kan indeholdes i det såkaldte ”væksthusprincip”. Således
udgør den offentlige støtte til MiljøForum Fyn ´s aktiviteter ikke statsstøtte ift. MiljøForum Fyn.
Projektets finansiering er tilrettelagt under hensyntagen til ovennævnte vurdering.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
· At ansøger gennem screening af 50 virksomheder identificerer 25 virksomheder, der har
tilstrækkelig potentiale og motivation og vil indgå i projektet
· At 25 virksomheder får udarbejdet en grøn forretningsplan
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Vækstforum besluttede på mødet 22. september 2015 at indkalde ansøgninger under EU
Regionalfondens prioritet 3 om ’Energi- og ressourceeffektive SMV’er’ via et call. Call’et blev offentlig
annonceret og der blev afholdt informationsmøde 22. oktober 2015. CLEAN var eneste ansøger på dette
call, og ansøgningen modtog tilsagn ved Vækstforums møde i marts 2016. Dette er en tillægsansøgning
til det oprindelige projekt Clean Green Plan.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Ansøgningen er indsendt til Vækstforums brede indsats for styrket konkurrenceevne i små og
mellemstore virksomheder gennem forbedring af energi- og ressourceeffektivitet.
Projektet indeholder desuden elementer, som forventes at øge virksomhedernes udnyttelse af
overskudsvarme.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Det er sekretariatets vurdering, at projektets aktiviteter lever op til de kriterier og mål, der er opstillet i det
oprindelige projekt.

Det er sekretariatets vurdering, at ansøger har taget højde for de kritiske antagelser bl.a. ved:
· at samarbejde med parter, der har kontakt til potentielle virksomheder.
· at samarbejde med parter, der har specifikke kompetencer til vurdering af udnyttelse af
overskudsvarme.
· at have understøttende aktiviteter, der skal øge sandsynligheden for at virksomhederne
implementerer de grønne forretningsplaner.
Projektets målgruppe:
Målgruppen er primært virksomheder i fremstillingssektoren og aktiviteterne vil primært foregå i den
fynske region. Projektets sekundære målgruppe er leverandører af teknologi og økonomi i udnyttelse af
overskudsvarmen.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Projektet forudsætter et virksomhedsengagement på 25 virksomheder.
Offentlig-private partnerskaber:
Ikke relevant, men samarbejde med energiselskaber indgår
Samordning og koordinering:
Projektet koordineres sammen med det oprindelige projekt Clean Green Plan.
Fokusering:
Der fokuseres på fynske SMV’er med potentiale inden for udnyttelse af overskudsvarme.
Globalisering:
Projektet har fokus på udnyttelse af overskudsvarme og dermed energieffektivisering i syddanske SMV’er
vil give leverandører af energieffektive teknologier et hjemmemarked, som kan være udgangspunkt for
yderligere vækst.
Vækst i yderområder:
Projektets målgruppe forventes at være fordelt over hele Fyn.
Bæredygtighed:
Projektets mål om udnyttelse af overskudsvarme forventes at have en positiv effekt på miljømæssig og
økonomisk bæredygtighed.
Samfinansiering:
Projektets finansieres af hhv. strukturfondsmidler, regionale erhvervsudviklingsmidler og private
investeringer fra deltagende virksomheder.
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.

