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Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Northern Connections er sat i verden med ambitionen om at lave en stærkere
platform for samarbejde i Nordsøregionen mellem lande, regioner og byer
gennem stærke klyngerelationer i energisektoren. Specifikt ligger projektet i tråd
med ambitionerne om at styrke Jyllandskorridoren og dermed forløse
potentialerne for mere vækst hos virksomhederne i de deltagende regioner.
Udfordring
Den fælles udfordring på tværs af de deltagende regioner er hvordan de regionale
innovations- og vækststrategier kan fordre flere transnationale samarbejder
mellem deres respektive små og mellemstore virksomheder.
De forskellige regioner fokuserer primært på deres egen geografi og formår i
mindre grad at skabe forudsætninger for at virksomhederne lettere kan få adgang
til viden og samarbejder i andre geografier; regionalt, nationalt og internationalt.
Udfordringen er derfor grundlæggende at virksomhederne har svært ved at
realisere deres vækstpotentialer indenfor deres egen geografi.
Formål:
Formålet med projektet er derfor at få flere virksomheder til at engagere sig i
transregionale udviklings- og samarbejdsprojekter. Partnerskabet anser de
regionale (og nationale) klyngeorganisationer som drivere for denne udvikling
sammen med de politiske og offentlige organisationer. Derfor er klyngerne fra de
respektive regioner dybt engageret i dette projekt sammen med de regionale
politiske aktører.
Projektet har deltagere fra Belgien, Holland, Skotland, Nordtyskland,
Sydnorge, Vestsverige, Sydsverige, Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark.
Med udgangspunkt i hovedansøgningen (på engelsk) har projektet 5 formål:
1. Enabling public-private organizational collaboration
Collaboration external to the organization and opening up the opportunity for cocreation to other sectors and regions – adding to smart specialization approaches
already under way in the regions.
Particular focus in WP3 and WP5.
2. Capacity of public sector to develop transnational focus on innovation
strategies.
Joint recommendations on how to internationalize regional innovation strategies
and use strategic transnational cluster cooperation, acknowledging competition

and seeing the advantage of using northern connections. Work for embedded
political ambition via e.g. concrete living labs open to SMEs from whole NSR.
Particular focus in WP2, WP3 and WP5.
3. Capacity of cluster organizations to engage enterprises
Increase and test cluster capacity to attract and engage enterprises in innovation
activities with transnational focus. How to support enterprises in this process and
meet long-term needs of enterprises. Increase enterprise involvement in
innovation activities to test demand-led innovation and create potential for growth.
Specific focus in WP2, 4+6.
4. Capacity of cluster organizations to interact as solution warehouses using other
NSR clusters and regions (demand-led innovation)
Enable clusters to encourage transnational innovation partnerships. Test in
WP4&6 how to: engage in NSR innovation collaboration engage enterprises in
LL-OSPs to obtain critical mass, seeking complementarity. Improve interaction
between cities-regions-clusters on innovation support tools - role of cities/regions,
clusters in involving/supporting SMEs.
5. Capacity of cluster organizations to deliver innovation support measures
Optimize cluster service portfolio and responsiveness to enterprise needs.
Training of cluster managers, joint development, alignment and test of
new/improved innovations support measures, e.g open innovation, innovation
contests, innovation vouchers. The development of a joint toolbox.
Målsætning
Partnerskabet har følgende målsætninger for projektet:¨
1. At lave fælles kompetenceudvikling mellem de deltagende cleantech klynger
2. At skabe fundamentet for flere transnationale samarbejder mellem de
deltagende klynger og partnerregioner.
3. At introducere en fælles platform og metode for behovsdrevet innovation
support, som tager udgangspunkt i konkret efterspørgsel fra offentlige og private
aktører (udfordringsejere)
4. At inkludere det politiske segment på tværs af partnerne og gøre dem aktive
medspillere i skabelsen af strategier og specialiseringer der aktivt understøtter
cleantech klyngerne
Metode
Partnerskabet vil bygge bro mellem den private og offentlige sektor ved at udvikle
en fælles metode for transnational erhvervssparring og støtte. Denne metode vil
blive udviklet i forlængelse af de eksisterende regionale strategier og fokusere på
incitament strukturer for de implicerede små og mellemstore virksomheder for at
skabe samarbejdsrelationer, som vil resultere i øget innovationskapacitet og
samarbejde på tværs af geografier. Derved mere vækst og jobskabelse. CLEAN
vil aktivt koordinere indsatserne i Northern Connections med de regionale og
lokale erhvervsfremmeaktører, for at sikre at ressourcerne bliver udnyttet
maksimalt.

Partnere og deres
roller i projektet:

CLEAN kommer i projektet til at varetage WP2, Communication, og vil deltage i
alle arbejdspakker.
Ansøger:
1. CLEAN, Sønderborg, CVR: 29727538
CLEAN skal deltage i såvel det strategisk, politiske arbejde samt metodeudvikling
og involvering af virksomheder.
Økonomiske partnere, der IKKE søger medfinansiering fra Syddansk
Vækstforum:
Offentlige partnere, transnationalt samarbejde om politisk, strategisk arbejde med

Smart Specialization indenfor energiområdet. Udbyder desuden
samfundsudfordringer som Living Labs
· Aalborg Kommune (DK) - Er Leadpartner og tilsagnsmodtager i
hovedprojektet.
· Region Syddanmark (DK)
· Region Nordjylland (DK)
· Region Midtjylland (DK)
· Aarhus Kommune (DK)
· Business Region Göteborg (S)
· Federal State Schleswig-Holstein (DE)
· Freie und Hansestadt Hamburg (DE)
· Gemeente Alkmaar (Kommune – NL)
· Oslo Kommune (N)
· Falkirk Council (UK)
Energiklynger, udvikler metoder, involverer SMV’er
· Erneuerbare Energien Hamburg Clusteragentur GmbH (DE)
· Stichting Energy Valley (Klynge – NL)
· Innovatum AB (Klynge – S)
· Scottish Enterprise (UK)
· Sustainable Business Hub (S)
· i-Cleantech Vlaanderen (Klynge - Belgien)
· OREEC, Kunnskapsbyen Lillestrøm (klynge – N)

Øvrige
netværksdeltagere:

Videninstitution, gennemfører analyser
· HafenCity Unviersität Hamburg (DE)
Partnerskabet har indhentet godt 100 Letter of Intent på tværs af de forskellige
lande, som er Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige,
Norge og Skotland.

Projektstart/projektslut:

01-11-2016

Vækstforums forretningsområde eller særligt
indsatsområde:

30-04-2020
Bæredygtig Energi, Energieffektive teknologier

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

Ansøgt:
2.834.204,00 kr.

Procent:
100 %

1.417.102,00 kr.

50 %

708.551,00 kr.

25 %

708.551,00 kr.

25 %

Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede udgifter
Ansøgte INTERREG
midler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Indstillet:
2.834.204,00 kr.

Procent:
100 %

1.417.102,00 kr.

50 %

708.551,00 kr.

25 %

708.551,00 kr.

25 %

Nærmere beskrivelse:
CLEANs samlede udgifter i
ansøgning til INTERREG VB

CLEAN: 708.551,00 kr. (timer)
Nærmere beskrivelse:
CLEANs samlede udgifter i
ansøgning til INTERREG VB

CLEAN: 708.551,00 kr. (timer)

Kommentarer til budget og finansiering:
Der er tale om et INTERREG VB program, hvor støtteprocenten er 50 %. Derfor søges der om 25 % i
regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering.
Statsstøttevurdering:
Idet der er tale om en indstilling til medfinansiering af et projekt, hvis hovedbevilling indstilles, bevilges og
administreres af andre end Vækstforum, har vækstforumsekretariatet ikke ansvaret for at vurdere
statsstøtte.
Ansvaret for og kompetencen til at vurdere statsstøtte i projektet ligger hos hovedbevillingsgiver, der i
dette tilfælde er det fælles sekretariat i Viborg. Det er i øvrigt en generel forudsætning for indstillingen og
den kommende bevilling, at projektet overholder de regler og vilkår, der gældende for den samlede
INTERREG-bevilling, herunder vilkår om statsstøtte.
Har projektet et særligt yderområdefokus:
Ja, projektets målgruppe er virksomheder indenfor branchen for energieffektive teknologier, som har en
høj koncentration omkring Sønderborg.
3. Uddybende vurdering:
Projektets væsentligste kritiske antagelser er følgende:
· At der er politisk vilje til transnationalt samarbejde på trods af indbyrdes konkurrence
· At de udviklede metoder og øgede kompetencer efterspørges af virksomhederne og resulterer i
øget vækst
· At der kan mobiliseres virksomheder til transnationale innovationssamarbejder og deltagelse i
Living Labs
· At projektet formår at omsætte offentlige og/eller private aktørers udfordringer til
innovationsplatforme, Living Labs og demonstratorer
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Projektet udspringer af Jyllandskorridor samarbejdet, der er startet som en opfølgning på den tidligere
regionale vækst- og udviklingsplan. I samarbejdet indgår Hamborg, Slesvig-Holsten og de vestdanske
regioner Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland, kommunerne Odense, Esbjerg, Aarhus og Aalborg
samt Udviklingsråd Sønderjylland. Regionsrådet tiltrådte samarbejdserklæringen ’Politiske anbefalinger
vedrørende Jyllandskorridoren’ 25. januar 2016. Initiativets erklærede mål er ”….at fremme regionens
internationale konkurrenceevne og yderligere øge samarbejdet mellem regionerne på tværs af
landegrænserne. ..” Projektet Strategic Transnational Cluster Cooperation - unlocking the potential for
regional innovation (Northern Connections) er en udmøntning af aftalen. Projektets udgangspunkt har
været at styrke det politisk, strategiske arbejde, mens CLEAN og øvrige klyngeaktører er inddraget, for at
konkretisere indsatsen indenfor energiområdet og sikre virksomhedsinddragelse.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og målsætninger:
Projektets mål er at etablere et tæt samarbejde om Smart Specialiserings-strategi indenfor Bæredygtig
Energi i Nordsøregionen. Samarbejdet skal resultere i stærkere samarbejde mellem offentlige
myndigheder og klyngeorganisationer om vækst-strategier og bedre rammebetingelser for SMV’erne.
Målet er at udvikle og afprøve metoder, som øger branchens globale konkurrenceevne og dermed skaber
øget eksport indenfor Bæredygtig Energi.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske
antagelser:
Projektets overordnede effektkæde er relativt lang, da der er tale om et projekt, der som udgangspunkt
skal styrke samarbejdet mellem regionale myndigheder og klyngeorganisationer. Energiområdet er valgt
som ’case’ i dette projekt, og derfor er der konkrete aktiviteter i forhold til innovation og
internationalisering, som vil komme virksomhederne direkte til gavn. Effektkæden i forhold til de konkrete
innovationsaktiviteter for SMV’erne vurderes at være velbegrundet.

Det vurderes, at der er god sammenhæng mellem de beskrevne aktiviteter og output.
Projektets målgruppe:
Primære aktører er regionale myndigheder, klyngeorganisationer og virksomheder med eksportpotentiale
indenfor energiområdet.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Virksomhedernes interesse for og deltagelse i projektet er afgørende. Projektets partnere har samlet
mere end 100 interesseerklæringer.
Offentlig-private partnerskaber:
Projektets aktiviteter forudsætter høj grad af samarbejder mellem offentlige aktører, klyngeorganisationer
og private virksomheder.
Samordning og koordinering:
Projektet er i høj grad koordineret med det politisk, strategiske initiativ i Jyllandskorridor-samarbejdet.
CLEANs deltagelse i projektet sikrer samordning og koordinering i forhold til øvrige initiativer i relation til
virksomhederne inden for energiområdet.
Fokusering:
Projektet har et klart fokus på Smart Specialization inden for energiområdet.
Globalisering:
Projektets formål er at styrke virksomhedernes globale konkurrenceevne.
Vækst i yderområder:
Projektet forventes i særlig grad at komme yderområderne til gavn, da branchen for energieffektive
teknologier har en styrkeposition i Sønderborg kommune.
Bæredygtighed:
Projektet forventes at styrke den økonomiske og miljømæssige bæredygtighed, da målet er at øge
eksporten af danske energieffektive teknologier.
Samfinansiering:
Projektets hovedfinansieringskilde er INTERREG VB. Projektet medfinansieres i øvrigt af offentlige og
private midler.

