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Bemærkninger til Vækstforum
Projektet følger budgettet planmæssigt. Projektet er foran på de fleste succeskriterier for
aktiviteter, output og effekter. Der er igangsat 13 innovationssamarbejder mod 9
forventede.
Projektet er forsinket i forhold til det forudsatte. Forsinkelsen skyldes primært forsinket
tilsagn, hvilket har bl.a. givet problemer i forhold til bemanding. Bemanding er nu på plads,
og parterne forventer at projektets aktiviteter gennemføres som planlagt.
Projektet har opfyldt hovedparten af de 8 mål, som skulle opfyldes, dog er guldklynge
certificering udskudt til kalenderåret 2017, og det er ikke realistisk at opnå målet om 60
betalende medlemmer inden 1/5 2017. Målsætningerne er justeret i forbindelse med nyt
klyngeprojekt, der er behandlet på møde i Vækstforum i december 2016, og der er allerede
iværksat nye tiltag i forhold til rekruttering af medlemmer. Projektet følger budgettet
planmæssigt.
Projektets aktiviteter forløber som planlagt, og succeskriterierne for første halvår er
opfyldte. Forbrug ikke vurderet, da der pt. ikke er modtaget statusrapport fra projektet.
Projektet har i starten haft studerende med, som ikke tæller med i opgørelsen. Man har nu
gjort Boot Campen obligatorisk for kandidatstuderende inden for design, så man sikrer, at
der er tale om den rigtige målgruppe i forhold til de formelle krav. Man forventer at have
omkring 100 studerende igennem boot camp inden 1/3 2017, og dermed er man godt i gang
med at indhente det forsømte. Projektet følger budgettet planmæssigt.
Delprojekt for virksomhedsledere har større tilslutning end forventet, mens delprojekt for
medarbejdere har mindre tilslutning end forventet. Desuden er der gennemført en række
netværksarrangementer, som ikke tæller med i opgørelse af fremdrift af tekniske grunde,
idet man ikke kan bede virksomheder om detaljerede lønoplysninger og timeregistreringer
for korte forløb. D2i er ved at finde en løsning på sidstnævnte problem i samarbejde med
Designskolen Kolding. Projektet følger budgettet planmæssigt.
Projektet har den 31. december 2016 indsendt en omfattende og detaljeret afrapportering
for 2. halvår af 2016. Det vurderes, at projektet er i god gænge og leverer de aftalte
leverancer og aktiviteter. Det vurderes derfor også på nuværende tidspunkt, at projektet når
de lovede effekter.
E-patient er et innovationsprojekt, der har til formål at udvikle nye produkter eller løsninger
på digital patient kommunikation. Projektet blev indstillet til tilsagn af Syddansk Vækstforum
december 2014, og har først opnået tilsagn januar 2016. Projektet søger derfor, men har
endnu ikke fået tilsagn om projektforlængelse og om tilpasning af projekt- og budgetplan.
Projektet har indsendt det første regnskab august 2016, og projektets forbrug ligger under
budgettet, hvorfor der er scoret rød på økonomi. Budgettet er uhensigtsmæssigt fordelt på
perioder, men sekretariatet forventer, at der vil blive rettet op på forbruget, når den nye
budgetplan træder i kraft. Projektet er forsinket i forhold til de oprindelige planer og har
skiftet projektleder men vurderes at være godt i gang. 42 ud af i alt min. 55
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innovationsforløb er blevet gennemført. 14 af i alt 25 udviklings- og testforløb i samarbejde
med klinikken på OUH er blevet igangsat. 5 ud af i alt 6 syddanske virksomheder er i gang
med at udvikle koncepter til nye produkter eller løsninger.
Projektet blev ved udgangen af 2015 forlænget til også at omfatte 2016 mhb. på at få
forbrugt de resterende midler svarende til ca. 200.000 kr. Det har dog ikke været muligt at
afsætte de resterende midler, hvorfor der ikke har været yderligere aktiviteter siden sidste
opfølgning. Projektet scorer derfor fortsat grønt på forbrug, milepæle og effekter.
Projektet blev ved udgangen af 2015 forlænget til også at omfatte 2016 mhb. på at få
forbrugt de resterende midler svarende til ca. 1.100.000kr. Midlerne er blevet brugt på én
konkret markedsføringskampagne. Der har ikke været yderligere aktiviteter siden sidste
opfølgning. Projektet forventes at indfri målene mht. effekter men ikke i forhold til
projektets fastsatte milepæle.
Projektet har i perioden haft et tilfredsstillende forbrug og opnår en grøn score. Projektet
har i perioden nået de angivende milepæle. FOMARS har efter aftale med administrationen
justeret den model som anvendes til at opgøre effekterne af deres
markedsføringsaktiviteter, således at man fremadrettet vil anvende den model som
VisitDenmark benytter, når de måler effekter af markedsføringsaktiviteter generelt. Denne
ændring vil muligvis medføre, at de målte effekter af kampagnerne, herunder påvirkede
overnatninger og påvirkede omsætning vil blive lavere end forventet. Denne ændring har
dog ikke betydning for de faktisk opnående effekter, og derfor gives projektet en grøn score
på effekter.
Projektet er startet op april 2016. Projektaktiviteterne løber efter planen. Der er afholdt en
række indledende møder med virksomheder om opkvalificering af medarbejdere. Der er
som planlagt lavet aftaler med en række erhvervskontorer i Syd- og Sønderjylland om besøg
hos virksomhederne, således at det er erhvervskonsulenterne, der tager den første kontakt
til virksomhederne. Der er generelt positive tilbagemeldinger, men virksomhederne skal
besøges igen, inden der kan laves endelige aftaler om opkvalificering. Projektet har også
igangsat arbejdet med samarbejdsmodellen. I projekttilsagnet blev der stillet krav om, at
samarbejdsmodellen var udviklet og afprøvet på 40 virksomheder senest ½ år efter
projektstart. Det vurderes, at dette krav kan nås til tiden. Projektet følger budgettet
planmæssigt.
Projektet er godt i gang, men har haft en række udfordringer i opstartsfasen i forhold til
organisering og struktur, hvilket imidlertid er på plads nu. Det betyder dog, at projektet er
bagud i forhold til rekruttering af virksomheder, gennemførelse af
kompetenceudviklingsforløb og rekruttering af veluddannede ledige. Projektet er derfor
scoret gul i forhold til milepælene. Projektet har intensiveret rekrutteringsaktiviteterne og
forventer at det vil bidrage til at indhente det forsømte. Projektet oplever, at
virksomhederne har travlt, hvilket påvirker deres muligheder for at indgå i projektet.
Samtidig er der færre ledige, og det påvirker mulighederne for at rekruttere ledige, som kan
fortsætte i virksomhedsforløb. Da de realiserede måltal ligger under det forventede, er den

forventede effektskabelse vurderet til gul. Projektledelsen forventer dog, at kunne indhente
det man er bagud, og at den fulde effektskabelse vil kunne nås.
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Projektets aktiviteter gennemføres i overvejende grad som planlagt. Der er fortsat
usikkerheder om etablering af Green PET Lab hvilket betyder, at projektet løbende forsøger
at tilpasse vidensdelingsaktiviteterne, så flest mulige virksomheder får gavn af den opnåede
viden. Internt på SDU er der fokus på fastholdelse og yderligere udbygning af
kompetencerne gennem etablering af Centre for Industrial Electronics. Projektet følger
budgettet planmæssigt.
Der er meget stor forskel i de fire delprojekters fremdrift. To delprojekter er p.t. foran
planen, mens to andre delprojekter er bagefter. Der er taget hånd om især det ene
delprojekt med henblik på at styrke fremdrift, og pr. 1/3 2017 vurderes det af
projektlederen, om delprojekternes tiltag er tilfredsstillende. Samlet set er projektet grøn på
både milepæle og forventede effekter. Projektet har aflagt regnskab pr. 31.8.2016, men
udgifterne er endnu ikke godkendt af revisionen og ERST. Der er aflagt regnskab for ca.
860.000 kr. mindre end budgetteret. Dette svarer til en afvigelse på ca. 17,5 %. Henset til
den tilbageværende projektperiode, er det sekretariatets vurdering, at projektet har
tilstrækkelig tid til at indhente afvigelsen.
Det har været en udfordring at finde virksomheder med tilstrækkeligt store
vækstambitioner og -potentiale. Projektet er dog godt i gang med rekrutteringen og har p.t.
aftaler med 3 virksomheder, og der er dialog med flere. Målet pr. 1/3 2017 er at indgå aftale
med 6 virksomheder. Projektet følger budgettet planmæssigt.
Aktiviteterne er gennemført i henhold til projektplanen. Vækstforum bevilgede i oktober
2016 yderligere 1.2 mio. kr. af den afsatte ramme til udvikling af et koncept for et
multimedie-besøgscenter, som også følger projektplanen.
Welfare Tech har fået en god midtvejsevaluering af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Overordnet set er det et velfungerende innovationsnetværk. I løbet af det sidste år har i alt
166 virksomheder deltaget i innovationsnetværkets aktiviteter. Virksomhederne er fordelt
over hele Danmark dog med en underrepræsentation i Region Nordjylland og Region
Sjælland. Som tidligere beskrevet havde netværket en træg start, hvilket blandt andet
betyder, at man ikke har nået så mange udviklingsprojekter samt test og certificering af
produkter som først planlagt, men det er forventningen, at det vil indhentes i den sidste
halvdel af projektperioden. Der er således et lille efterslæb i forhold til visse af netværkets
aktiviteter, men ikke mere end at sekretariatet vurderer aktivitetsstatussen "grøn". Den
internationale indsats finansieret af Syddansk Vækstforum, har krævet flere ressourcer end
først antaget. Dette følges tæt af projektledelse og viser positiv fremdrift. Sammenfattende
vurderes det, at projektet er på vej til at realisere de forventede effekter, men der er pt. et
efterslæb, hvorfor denne del vurderes "gul".
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Milepæle: Økonomi: Offshoreenergy.dk er længere fra at indfri de samlede mål i
Innovationsnetværket end forventet. Offshoreenergy.dk har ikke fået nok gang i de
aktiviteter, der skal gavne de deltagende universiteter, da Offshoreenergy.dks primære
fokus er, at universiteterne skal gavne virksomhederne i klyngen. Der er godt gang i
aktiviteterne indenfor vindsektoren, og der er stigende interesse fra olie/gas
virksomhederne til at arbejde med innovation. Effekt: (uændret vurdering)
Innovationsnetværkets internationaliseringsaktiviteter har været omfangsrige, men effekten
i form af eksport har endnu været begrænset. Det skyldes dels, at internationale aktiviteter
ofte har en længere modningsperiode, turbulens på markedet og formentlig et for bredt
fokus i netværkets internationale aktiviteter. Omvendt har innovationsaktiviteterne
indenfor særlig vind samt B2B aktiviteterne god effekt på branchens omsætning og eksport.
Projektet har pr. 30. juni 2016 haft godkendte støtteberettigede udgifter på kr. 20.136.346
ud af et samlet projekt på kr. 35.000.000, dvs. projektet har forbrugt 57,53% mod et
forventet forbrug på 54,28% (budgetterede udgifter ca. kr. 18.998.000). Således er projektet
foran på forbrug.
Projektet har den 31. oktober 2016 indsendt en omfattende og detaljeret afrapportering for
perioden fra projektets start 1. maj 2016 til 31. oktober 2016. Det vurderes, at projektet er i
god gænge og leverer de aftalte leverancer og aktiviteter. Samtidig vurderes det, at
projektet opnår de angivne effekter.
Det vurderes, at projektet er i god fremdrift med de igangsatte aktiviteter, og at projektet er
på rette vej ift. at realisere de forventede effekter. Dette er opnået på trods af det forhold,
at projektorganisationen først var oppe på fuld bemanding den 1. maj 2016. Projektet
realiserer således 7 af de 8 måltal for perioden, og heraf overopfyldes 3 af måltallene. Det
ene måltal, som ikke realiseres, redegøres der tilfredsstillende for i projektredegørelsen.
Projektet meddeler, at de har gjort sig den erfaring, at virksomhedsscreeningen i mange
tilfælde ikke kun kan gennemføres som forberedende research, men at det ofte kræver et
møde med virksomheden. Her afklares det til gengæld hurtigt, om virksomheden er egnet til
at deltage i KOMPAS. Denne praksis vil sandsynligvis indebære, at projektet vil skulle
screene flere virksomheder end de planlagte 200 for at kunne nå op på målet om 145
partnervirksomheder. Det vurderes dog af projektet, at tidsforbruget på de virksomheder,
der ikke kommer til at indgå i KOMPAS, vil være begrænset.
Milepæle
LORC har realiseret alle aktiviteterne i Vækstforums bevilling nu. Det betyder, at det
mekaniske testcenter er i drift og tester pt. 3 forskellige offshore komponenter, hvor flere
aftaler om nye komponenter er på vej ind. Desuden blev LORCs klimakammer færdigbygget
d. 16. december, og er i en indledende testfase før der bliver lavet endelige lejeaftaler med
eksterne virksomheder om brug af testkammeret. LORC har sammen med Force Technology,
som er driftsherre, etableret selskabet Lindø Component and Structure Testing, der skal
drive klimakammeret og den mekaniske testbænk videre som planlagt. Planen er også at
LORCs svjesecenter indgår i denne organisering. LORC planlægger at lave en officiel indvielse

Parat til Turisme, Oplevelser
og Gastronomi

af klimakammeret i foråret 2017.
Effekter
Interessen for LORCs forskellige testfaciliteter er stadig stor blandt danske og udenlandske
virksomheder, og med det nye klimakammer oplever LORC at endnu flere virksomheder vil
benytte sig af deres testfaciliteter. Efterspørgslen i offshore vind industrien understreger
behovet for et avanceret testmiljø til at udvikle nye teknologier til gavn for industriens
samlede konkurrenceevne.
Økonomi
Vækstforum vil så snart testfasen af klimakammeret er overstået modtage slutafregningen
og den endelige afrapportering fra LORC
Projektet er i gang med rekrutteringsopgaven i grundskolerne. Det oplyses, at det har vist sig
sværere end forventet af få vakt grundskolerne interesse i forhold til besøg på skolerne, så
er der sket justeringer i markedsføringen, men samlet forventer man at nå de planlagte mål
for besøg på grundskoler. Der udvikles på undervisningsforløb, og de nuværende elever,
som prøvekører fagene er meget positive, hvilket giver optimisme omkring rekruttering. Der
er fortsat mange positive tilkendegivelser fra virksomheder.

Patient-at-Home: Innovative
Welfare Technology for the
21st Century

Aktiviteterne i projektet er gennemført i henhold til projektplanen. Projektet har tiltrukket
over dobbelt så mange forskningsmidler som planlagt og betydeligt flere private midler end
forventet. Projektet forventer at levere de planlagte 40 produkter og services i 2017.

Pulje til internationalisering af
klynger – samarbejdsaftale
med Clean

På baggrund af løbende dialog med CLEAN vedr. aktiviteter mv. i projektet er det
sekretariats vurdering, at projektet forløber som planlagt.

Pulje til internationalisering af
klynger – samarbejdsaftale
med Offshoreenergy.dk

Ramme for Vækstprogram for
små og mellemstore
produktionsvirksomheder restmidler for rammen

Ansøger har opfyldt alle resultatmål, jf. resultatkontrakten mellem Offshoreenergy.dk og
Region Syddanmark, på nær et enkelt punkt omhandlende hjemføring af midler fra EUprogrammer på 25 mio. kr. Dog vurderer sekretariatet, at ansøger har ansøgt med
tiltrækkeligt antal ansøgninger, og at de manglende hjemtagne midler ikke skyldes
manglende indsats fra ansøgers side. Derfor vurderes resultaterne tilfredsstillende.
OBS: opfølgningen beror sig udelukkende på tekstmaterialer tilsendt af ERST. Seneste
halvårlige rapportering til ERST er foretaget den 05.10 2016. Status er derfor allerede
forholdsvis forældet, og ERST tilkendegiver, at meget er sket siden på både aktiviteter og
milepæle.
Generelt: projektet er kommet sent i gang, hvorfor både forbrug og aktiviteter halter
bagefter. Gennemførelsen af udbuddet af og indgåelsen af delaftaler med konsulenthusene
viste sig være en langstrakt proces, med bl.a. svarperioder og indhentning af supplerende
oplysninger.
Forbrug: projektet igangsætter flest vækstløft i starten af projektet, og færre vækstjek.
Dette skal sikre, at projektet opnår den rette medfinansiering ift. projektets budget og
forbrug.
Aktiviteter og milepæle: Der er endnu ikke underskrevne aftaler mellem virksomheder og

konsulenter om Væksttjek eller Vækstløft. De lukkede kontakter har dog resulteret i en
meget tilfredsstillende hitrate (ca. 50%) for aftalte afklaringsmøder. Tilbagemeldinger fra de
første afklaringsmøder er, at programmet modtages positivt, og der er god interesse fra
virksomhederne.
RollFlex (Interreg.)
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Regionen har ikke modtaget information om udbetaling til projektet fra Interreg
Deutschland-Danmark.
Projektledelsen har igangsat aktiviteter som planlagt, men har anmodet og fået bevilliget
forlængelse af projektet til 31. marts 2017. Welfare Tech har bl.a. udarbejdet 4
internationale ansøgninger, afholdt 2 internationale matchmaking konferencer samt indgået
samarbejde med 3 internationale konsortier, men mangler den fornødne tid til at analysere
materialet og udvikle koncepterne analyse- og konceptualiseringsopgaver, hvorfor projektet
bliver forlænget. Projektet er lidt bagud i forhold til budgetteret forbrug.
De tre Syddanske Scale-up Denmark hubs er i gang med deres aktiviteter. Der har været en
fornuftig søgning fra virksomhedernes side, selvom det er første runde i forhold til
rekruttering af virksomheder til træningsforløbene. Indenfor Velfærdsteknologi er det første
hold i gang med elitetræningsforløb og indenfor Offshore industri og Energieffektive
teknologier er man i gang med udvælgelsen af virksomheder. Indenfor disse to områder går
elitetræningsforløbene i gang 1. februar 2017.
Projektet gennemfører aktiviteterne som planlagt.
Første forløb er gennemført og har resulteret i en systemløsning og en konsortieaftale
mellem virksomhederne.
Det vurderes, at projektets resultater er så positive, at det er sandsynligt, at de følgende
forløb vil opnå de resultater og effekter der fremgår af ansøgningen.
Projektets fremdrift går planmæssigt. Der er særligt fokus på løbende justering af
forretningsmodel samt at formidle den opnåede viden til øvrige interesserede
virksomheder. Projektet følger budgettet planmæssigt.
Projektet har igangsat og gennemført de planlagte aktiviteter og overstiger på nuværende
tidspunkt de forventede effekter i forhold til jobskabelse, skabt meromsætning og
mereksport. Projektet har på nuværende tidspunkt et mindre underforbrug men forventer
at være på omgangshøjde pr. 31/8/2017.
Det vurderes, at projektet kører planmæssigt. Pt. er 53 virksomheder i forløb (målet var 50),
og det er vurderingen, at samtlige midler i projektet vil blive anvendt. Indtil nu har kun 5
virksomheder afsluttet kompetenceudviklingsforløb, mens der vil være en stor del af
virksomhederne, som først afslutter forløbet senere i 2017. Af samme grund har
projektledelsen anmodet om en projektforlængelse på 6 mdr. - økonomi og effekter er
uændrede. På denne måde sikres det, at virksomhedernes kompetenceudviklingsforløb
gennemføres i et passende tempo.

SUNDiværk - for studerende
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Syddansk OPI-pulje 2015-2017
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VirksomhedsPorten

SUNDiværk for studerende handler om at give studerende ved professionshøjskolen UCSyd
undervisning i iværksætteri og forretningsforståelse, herunder øge antallet af studerende,
der etablerer egen virksomhed inden for Sundheds-og Velfærdsinnovation. Projektet er
startet op maj 2016, men siden har UCL trukket sig som partner. UCS har anmodet om at
projektet nedskaleres så målet bliver, at 100 studerende modtager undervisning i
iværksætteri, imod de oprindelige 150 studerende og at projektbudgettet reduceres
tilsvarende med en tredjedel. Status er, at 22 studerende i løbet af 2. halvår 2016 har
gennemført kurset, hvilket er tæt på milepælen på 28 for det første semester, hvorfor der er
scoret gul på aktivitetsmål. Projektet har som mål, at 36 kursusdeltagere starter egen
virksomhed. Endnu har den første studerende ikke etableret sig, men projektet er endnu
også ganske nystartet, og opnår en gul score på effektmål. Projektet er væsentligt bagud på
forbrug, hvorfor økonomi gives en rød score.
Support funktionen Cluster Excellence Denmark (CED) blev etableret september 2014.
Etableringen skete via et fælles udbud gennemført af forsknings- og innovationsstyrelsen og
de fem regioner. På halvårlige styregruppe møder følges der op på aktiviteter - der indgår
ikke effektmål (job og omsætning) i kontrakten, da der er tale om en støttefunktion. CED
evaluerer løbende på gennemførte aktiviteter. Deltagerne (klyngeorganisationer) udtrykker
generelt tilfredshed med de gennemførte aktiviteter. Region Syddanmark er medlem af
styregruppen. Seneste styregruppemøde var den 25. oktober, næste møde er 4. april. Det er
generelt sekretariatets vurdering, at Cluster Excellence Denmark løser den aftalte opgave
tilfredsstillende.
Syddansk OPI-pulje har fået godkendt en projektforlængelse af Erhvervsstyrelsen frem til
den 31. august 2019, da puljen blev forsinket i sin opstart. I den forbindelse blev der lavet
tilpasninger i, hvornår output og effekter forventes at kunne opnås. Projektet vurderes ud
fra tilpasningen i indikatorskemaet, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen. Syddansk OPIpulje følger milepælene og forventningerne til output. Der forventes først at kunne
indtræde effekter i form af skabt omsætning og job i perioden 1. september 2016 til 29.
februar 2017, da det første projekt sluttede ved udgangen af august 2016. Status er, at der
er bevilget knap 12,8 mio. kr. til 12 OPI-projekter.
Projektet er startet forsinket op, og havde i første omgang derfor ikke nået at realisere den
indledende fases måltal for projektets aktiviteter. Men projektet kører nu planmæssigt, og
målene for aktiviteterne omkring antal deltagende virksomheder, antal screenede ledige
samt antal indgåede aftaler om indslusningsforløb forventes indfriet til tiden. I forhold til
effekternes realisering er projektet ligeledes på rette vej, men det er stadig for tidligt at
konkludere med sikkerhed om det er realistisk at nå målsætningerne. Projektet følger
budgettet planmæssigt.
Projektet er kommet senere i gang som følge af en lang sagsbehandlingstid, og har derfor
fået godkendelse til at forlænge projektet med et år. Desuden har projektet fået udsat
deadline for bevillingsvilkåret vedrørende indgåelse af 4 nye partnererklæringer fra
samarbejdskommuner til d. 31. august 2017, således at milepælen om bindende aftaler med
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i alt 9 kommuner kan realiseres. Måltallene for indikatorerne i forhold til projektets
aktiviteter, output og effekter er på den baggrund justeret, og projektet kører planmæssigt i
overensstemmelse med det uden yderligere bemærkninger. Projektet er på rette vej til at
realisere forventede effekter.
Offshoreenergy.dk har fået godkendt et reduceret budget af ERST, hvilket betyder, at
projektets oprindelige EU medfinansiering på 5.094.947,37 kr. er reduceret til nu at være
980.015,37 kr. Projektets reducerede aktiviteter og budget betyder, at Offshoreenergy.dk
skal sikre, at 7 virksomheder gennemfører vækstplaner. Pt. er 3 virksomheder i gang og 4
mangler. Projektet følger den reviderede aktivitetsplan. Effekten kan ikke vurderes på
nuværende tidspunkt.
Vækstforum godkendte en projektforlængelse og en revideret plan for projektets aktiviteter
den 27. september 2016. Sekretariatet følger projektet tæt og den lagte plan for
genopretning af projektet holder. Erhvervsstyrelsen har ikke færdiggjort udbetalingen til
projektet på baggrund af regnskab pr. 31. august 2016. Projektet har aflagt regnskab for
4.738.505,68 kr. Hvis disse udgifter godkendes vil der være tale om et mindre underforbrug
på ca. 385.000 kr. svarende til 7,52 %.
Projektet gennemfører aktiviteterne efter planen. Den største udfordring er stadig at finde
virksomheder fra yderområderne.

