Projekt
Business Training - social
inklusion af udsatte
flygtninge
CLEAN 3.0
Clean Green Plan
D2I - Designklyngen

DANISH markedsføringsplatform

Dansk Offshore Klynge
Version 2.0

Danske
Turismekompetencer
Design Business Boot
Camp

Design Innovation

Effektelektronik Region
(Interreg.)

Forbrug

Milepæle Effekter Bemærkninger til Vækstforum
Efter en forsinket opstart og udfordringer med et mindre antal deltagere end forventet fra Kolding
Kommune har projektet indgået aftaler med Odense og Haderslev kommuner, som er nye
partnere i projektet. Der pågår et løbende arbejde med at sikre et tæt samarbejde med de private
virksomheder, hvor deltagerne skal i praktik. Det vurderes samlet, at projektet har mødt nogle
udfordringer, men at de bliver håndteret.
Projektets aktiviteter mv. skrider fremad som planlagt.
Projektet følger planen for screening af virksomheder, men er bagud i forhold til at udarbejde
grønne forretningsplaner. Der er fra projektets side fremlagt en realistisk plan for at få flere
grønne forretningsplaner udarbejdet.
Projektets aktiviteter er forsinkede. Det afspejles i et underforbrug i budgettet. Der arbejdes
målrettet med netværksarrangementer, så de forsinkede aktiviteter kan komme i mål. Som følge
af de forsinkede aktiviteter, er der ikke etableret samarbejdsprojekter om innovation endnu. Der
er pr. 1. januar 2018 14 medlemmer i D2i, hvilket kun er én under måltallet på 15.
Projektet opfylder aktivitetsmålene, som omfatter publicerede artikler, pressebearbejdning,
medlemskontakt m.m. Der er således god fremdrift i aktiviteterne, og det viser sig også ved
antallet af månedlige unikke visninger. På grund af usikkerhed om tilstrækkeligt antal betalende
medlemmer, er der tvivl om, hvorvidt projektet kan være 100 % selvbærende ved
projektafslutning. Der undersøges andre mulige forretningsmodeller for den fremtidige drift.
Projektets aktiviteter, milepæle mv. skrider planmæssigt fremad. Indsatsen i projektet har blandt
andet bidraget til en rigtig god start for Offshoreenergy.dk’s arbejde med at identificere og
eksekvere nye innovationsprojekter efter deres CRIF model (Cost Reduction and Innovation
Forum). Der er iværksat et helt nyt 'vindpartnerskab', hvor der til en start er 29 deltagende. Der er
endvidere udviklet et nyt netværkskoncept og en gruppe for droner.
Grundet udfordringer med at etablere partnerkredsen, herunder antallet af deltagende regioner,
er projektet ca. seks måneder forsinket i forhold til milepælene. Der er vanskeligheder med
indfrielse af projektets forventede effekter. Projektholder forventer at påbegynde en dialog med
Erhvervsstyrelsen og regioner om en nedskrivning af projektets forventede effekter.
Projektet har gennemført 2 ud af 4 camps, men er bagefter i forhold til rekruttering af deltagere.
Ca. 25 % af måltallet er nået midt i projektforløbet. Antallet af deltagere, som har forbedrede
iværksætterkompetencer og opnået formelle færdigheder afspejler dette. 10 af deltagerne har
etableret egen virksomhed umiddelbart efter deltagelsen, hvilket er positivt i forhold til målet om i
alt 12 deltagere med egen virksomhed gennem hele projektperioden.
Projektet har fået godkendt ændrede måltal, og der gennemføres nu forløb for 150 ledere (imod
95 før) og 150 medarbejdere (imod 295 før). Forløbene for lederne er samtidig mere omfattende
og har en noget større effekt på virksomhedernes vækst. Effektskabelsen målt i forhold til de
deltagende virksomheders forventninger lever ikke op til målsætningerne. Derfor vil
projektpartnerne arbejde på at styrke formatet og højne kvaliteten af forløbene.
Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med det planlagte. Det bekræftes af ekstern
midtvejsevaluering, som er gennemført i regi af Interreg A.
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Erhvervsrettet OPI

EUX - en del af svaret

I forhold til aktiviteter er projektet godt med. Der er gennemført 102 virksomhedsvejledninger,
hvilket ligger over målet for den samlede projektperiode. I forhold til output og resultater, så er
den virtuelle platforms brugerantal på det forventede niveau og det samme er antallet af brugere
af konkrete OPI-samarbejder. Antallet af brugere af værktøjerne på platformen og antallet af OPImatch ligger pt. over måltallet for det samlede projekt.
Projektet er efter en forsinket opstart nu kommet godt i gang. Det er realistisk, at de forventede
effekter realiseres på trods af udfordringer med at få elever og praktikpladser nok. Det tager lidt
længere tid end forventet, hvilket også er en del af forklaringen på, at projektet er bagud på
forbrug. Det forventes, at projektet vil søge om forlængelse på 1 år.

FOMARS - projekter
2016-2017

Projektet er blevet forlænget med et år og afsluttes d. 31. december 2018. Det betyder, at de
resterende midler på bevillingen kan udmøntes til brug i kampagner. Projektets aktiviteter er
igangsat efter planen, og det forventes, at aktiviteterne kan indfri de forventede effekter.

FURGY Clean Innovation
(Interreg.)

Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med det forudsatte. Det bekræftes af ekstern
midtvejsevaluering, gennemført i regi af Interreg 5A-sekretariatet.

Globale
Vækstkompetencer

Projektet havde i opstartsfasen en række udfordringer med organisering og struktur. Det betyder,
at projektet er betydeligt bagud med rekruttering af virksomheder og gennemførelse af
kompetenceudviklingsforløb for ledelse og medarbejdere i virksomheder, som er den
væsentligste aktivitet i fht. effektskabelse. Projektet har foretaget en projektændring ved at EASV
og UC Syd er trådt ud af projektet. I stedet har Tietgen opprioriteret rekrutteringsaktiviteterne ved
at ansætte en konsulent i projektet, som er dedikeret til rekruttering af virksomheder fra hele
Syddanmark med henblik på at gennemføre kompetenceudviklingsforløb i virksomheder. På den
baggrund forventer projektet at indhente det, som projektet er bagud og dermed opnå fuld
effektskabelse. Sekretariatet følger status for rekruttering af virksomheder og gennemførelse af
kompetenceudviklingsforløb for ansatte i virksomheder tæt.
Alle fire delprojekter kører planmæssigt. Delprojektet "Reframe the Future", som ikke havde
tilstrækkelig interesse hos virksomhederne, er blevet ændret og har nu generationsskifte som
tema under det nye navn "Rethink the Future". Der er nu god tilslutning fra virksomhederne til alle
delprojekterne, som kombinerer design med henholdsvis bæredygtighed, leg, generationsskifte
og værdikædeinnovation. Der er derfor også en forventning om, at de opstillede effektmål
indfries.
Projektet skal samlet set have 20 virksomheder igennem forløbet. Pt. er kun 2 virksomheder
kommet igennem forløbet, men "gennemløbstiden" er lang. Efter ansættelse af en konsulent til at
rekruttere virksomheder til forløbene går det betydeligt bedre med rekrutteringen. Projektet
forventer således at have alle 20 virksomheder i gang inden udgangen af 2018. Dermed
forventes projektets effektmål at blive realiseret.
Healthcare DENMARK (HCD) følger aktivitetsplanen fint, hvad angår delegationsbesøg og
aktiviteter i udland og Danmark, samt effekter i forhold til de virksomheder, der har deltaget i
aktiviteterne. HCD har i januar 2018 indsendt anmodning om anvendelse af uforbrugte midler til
etablering af midlertidigt nationalt besøgscenter for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

Growth by Design

Growth Catalyst

Healthcare Denmark
2015-2018 - restmidler for
rammen
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Health-CAT - Healthcare
Assisting Technology
(Interreg.)
Industriel Elektronik
Innovation
Inn2POWER - Innovation
to push offshore wind
energy (Interreg.)
Innovationsnetværk for
Sundheds- og
Velfærdsteknologi (ISV)
Innovationsnetværk
Offshoreenergy.dk 20142018

Projektets fremdrift forløber som planlagt, trods en smule forsinkelse ved projektets opstart i
februar 2017. Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet modtog først bevilling i juni 2017, hvilket har betydet forsinkelse i opstart af aktiviteter og
forbrug. Projektet har nedsat en styregruppe samt et bevillingsudvalg, som sikrer kvalitet i
innovationsprojekterne i form af høj faglighed og forretningspotentiale. Projektet har ved
udgangen af 2017 givet betinget tilsagn til 4 ud af projektets 7 innovationspartnerskaber.
Projektet er foran på nogle aktiviteter og lidt bagud på andre, men følger tidsplanen for aktiviteter
og effekter.
Innovationsnetværkets aktiviteter afvikles efter planen og med god virksomhedsopbakning.
Styrelsen for Institutioner og Uddannelse har besluttet, at de igangværende Innovationsnetværk
kan søge forlængelse til den 31.december 2018. Det har ISV gjort, men den formelle
godkendelse af forlængelsen afventes.
Aktiviteterne i offshore-innovationsnetværket 2014-2018 skrider planmæssigt fremad og bliver
løbende justeret af Offshoreenergy.dks bestyrelse for at sikre relevansen og dermed effekten af
aktiviteterne. I regi af innovationsnetværket er der etableret et nyt nationalt partnerskab for
vindvirksomheder ”Vindpartnerskabet”, hvor Siemens Gamesa, MHI Vestas og Vestas sidder i
styregruppen, og over 20 underleverandører og SMV’er deltager i konkrete innovationsprojekter.

Innovationssamarbejder i
Offshore Klyngen

Der er identificeret fem innovationssamarbejder, hvoraf to er godt i gang og tre er i opstarts/afklaringsfasen. Innovationssamarbejderne er tilrettelagt efter en ny metode, som
Offshoreenergy.dk introducerede i efteråret 2016: CRIF-modellen. Centralt i modellen er, at der
altid er en aktiv problemejer og en gruppe innovative problemløsere, som er SMV’er. De
involverede virksomheder oplever en kommerciel fordel ved at deltage og der er stor
efterspørgsel på at starte flere innovationssamarbejder op.

InProReg (INTERREG)

Projektets aktiviteter er startet op den 17. maj 2017, hvorfor man er kommet forsinket i gang.
Projektet vil derfor anmode Interreg om en forlængelse af projektet. Den forskudte startdato taget
i mente, forløber projektet som planlagt, og succeskriterierne for sidste halvår af 2017 er opfyldte.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet har fået forlænget projektperioden. Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med
den reviderede projektplan.
Projektet har siden sidste opfølgning indgået aftaler med 26 nye partnervirksomheder, der
således alle har fået igangsat et individuelt tilrettelagt Step Up/Stay kompetenceforløb. Projektet
når fint i mål for perioden på aktivitets- og outputsiden, og melder om meget positiv respons fra
de deltagende virksomheder. Den ønskede effekt i form af jobskabelse ude i virksomhederne
udestår dog stadig, men projektet forventer at nå i mål (55 jobs) inden projektafslutning.

IoTstyring - Internet of
Things
KOMPAS
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KompetenceVækst

Projektet er tidligere blevet nedskaleret på måltal, budget og partnerkreds. Fra august er projektet
genstartet med god energi, engagement og målrettethed. Uddannelsesinstitutionerne har
etableret god kontakt til erhvervsservices og faglige organisationer i forhold til at samarbejde om
at motivere til kompetenceudvikling i virksomhederne og opsøgende kontakt til virksomheder er
påbegyndt. Projektet er på rette vej, og de nye måltal er realistiske.

LEC - medfinansiering af
innovationsnetværk
(INLEC)
Medstrøm (Kreativitet og
Iværksætter)

Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med aktivitets- og tidsplan. Projektet søger om et
halvt års forlængelse med samme finansieringssammensætning.

Parat til Turisme,
Oplevelser og Gastronomi

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

RollFlex (Interreg.)
Smart Trolley multifunktionel
sækkevogn
Strategic Transnational
Cluster Cooperation
(Interreg.)

Projektet er samlet set en lille smule foran i fremdriften af de fire iværksætterforløb. Der er
således stor interesse for projektets tilbud fra syddanske iværksættere, og tilbuddet er blevet
udbredt geografisk med forløb i blandt andet Esbjerg. Da nogle af forløbene er forholdsvis lange
med en varighed på helt op til 12 måneder, er det kun ca. halvdelen af iværksætterne, som har
afsluttet deres forløb. Af den grund er der stadig en vis usikkerhed om projektets effektopnåelse,
men den gode deltageropbakning giver en positiv indikation i forhold til de forventede resultater.
Underforbrug på projektet skyldes underrapportering samt ændringer i projektledelsen. Projektet
har svært ved få adgang til rekruttering af målgruppen på folkeskolerne, og der arbejdes derfor på
at nå målgruppen gennem andre aktiviteter. Projektet har fået accept til at udvide antallet af
skoler med yderligere fire skoler, også uden for regionen, og projektet bliver dermed
landsdækkende. Projektet forventer at nå måltal for rekruttering af elever til kurserne.
Projektet er afsluttet, og der blev afholdt afslutningskonference den 1. februar 2018.
Afslutningsrapport sendes til Innovationsfonden 1. juni 2018. Projektet har opfyldt sine mål vedr.
udvikling af produkter, implementering af disse samt tiltrækning af privat kapital.
Projektet er i gang, men det har taget lidt længere tid end forventet at komme i gang med de
iværksætterrettede aktiviteter. Projektet er derfor også bagud med rekruttering af deltagere. Da
projektet pt. er bagud, smitter det af på effektforventningen. Det er dog den samlede forventning,
at efterslæbet vil blive indhentet over de kommende perioder.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med aktivitets- og tidsplan. Det bekræftes af
ekstern midtvejsevaluering, som er gennemført i regi af Interreg 5A-sekretariatet.
Komplikationer med udviklingen af den første prototype har forsinket projektet. Projektet har
redegjort for korrigerende handlinger, og det forventes, at der i 1. kvartal 2018 søges om
forlængelse af projektet. Det er vurderingen, at projektet opnår de planlagte resultater, men at de
forventede effekter vil udløses senere end forudsat. Projektet er bagud på forbrug, men der er
god sammenhæng i forhold til gennemførte aktiviteter.
Vækstforum medfinansierer CLEANs deltagelse i et Interreg Nordsø-projekt. Projektets fremdrift
er i god overensstemmelse med det forudsatte. Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor
forbruget ikke kan vurderes.
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Strategisk
Kompetenceudvikling

Projektets afslutning nærmer sig, og alle virksomheder er rekrutteret, og langt de fleste er
igennem deres kompetenceudviklingsforløb. Pt. har 53 virksomheder afsluttet forløbet, mens der
stadig er 14 virksomheder, som er i gang. Antallet af deltagende virksomheder ligger således
betydeligt over de 50, som var målet. Den gennemsnitlige pris for kompetenceudviklingen har
været lavere end forventet, og derfor har det været muligt at tage flere deltagere med.

Styrkelse og
videreudvikling af det
velfærdsteknologiske
økosystem
Syddansk OPI-pulje

Projektets aktiviteter er godt i gang, og aktivitetsmålene for det forløbne halvår er opnået.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.

Turismebranchen - fra
potentiale til vækst via
kompetencer
VekselWirk (INTERREG)

Velfærdsteknologisk
Vækstløft

VIND VelfærdsInnovation med
Nyttige Data
VirksomhedsPorten

Status på Syddansk OPI-pulje, hvorfra der bevilges midler til samarbejde mellem SMV’er,
offentlige parter og forskningsinstitutioner i Region Syddanmark, er, at der er givet tilsagn til 21
test- og videreudviklingsprojekter. Der er igangsat fire testprojekter inden for bæredygtig energi,
et testprojekt inden for oplevelseserhverv samt 16 testprojekter inden for forretningsområdet
sundheds- og velfærdsinnovation. Projektet er dermed i god fremdrift.
Projektet er bagud på milepæle i kraft af, at de virksomheder, som har været oplagte deltagere til
projektet "Danske turismekompetencer" ikke har vist sig at være relevante i for dette projekt, da
de allerede har haft en vækststrategi. Projektet forventer dog at kunne henvise flere
virksomheder til projektet fremadrettet.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet har endnu ikke fået endelig godkendelse fra Interreg-administrationen som følge af
problemer med den tyske ansøgers finansieringsforhold. Det forventes, at projektet snart kan
igangsættes, hvilket betyder et halvt års forsinkelse eller lidt mere.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet har haft en svær start. Det har krævet en del ressourcer at få de administrative
procedurer og dokumenter på plads. Projektet oplever, at virksomhedernes interesse for at få
udarbejdet en vækstplan indtil videre har været begrænset, og der er endnu ikke indgået aftale
med nogen virksomheder om udarbejdelse af vækstplaner. Projektet vil i den kommende periode
intensivere screenings- og rekrutteringsaktiviteterne.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet har meget svært ved at komme i gang med de to innovationspartnerskaber med fokus
på udnyttelse af data indenfor sundhedsområdet. Pt. er det ene partnerskab etableret, mens der i
det andet partnerskab stadig mangler underskrifter på nogle af de konkrete aftaler. Det er
vanskeligt at få de private virksomheder til at deltage.
Projektet har endnu ikke aflagt regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
Projektet er udfordret af mangel på deltagere af borgere/deltagere fra kommunerne. Projektet har
fået godkendelse til at udvide dele af indsatsen til at omfatte andre regioner, men det er stadig
ikke lykkedes at sikre det ønskede antal deltagere, ligesom det heller ikke forventes at målet om
etablering af lokationer i ni kommuner realiseres indenfor den aftalte frist. Projektet har på den
baggrund besluttet at anmode om forlængelse til 31.12.2020 og en budget- og effektnedskrivning
for at sikre en rimelig og holdbar økonomisk situation for projektet og dets partnerskab. Se
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særskilt dagsordenspunkt for dette.
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