Uddybende bilag vedr. projektet:
”Tillægsbevilling til Offshoreklynge 2.0 ”
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Ansøgers beskrivelse af projektet:

Fra offshoreklynge til energiproduktionsklynge
Offshoreenergy.dk har igennem det seneste år været igennem en
proces med industrien og de tre vestdanske regioner omkring
klyngens fremtid. Dette er endt ud i en beslutning omkring at
integrere onshorevind i klyngens aktiviteter. Dermed går klyngen
fra alene at dække offshore til at dække onshore og offshore
energiproduktion.
Integrationen af onshore vind vil naturligt betyde en række tilpasninger i klyngen, hvorfor Offhorenergy.dk gerne vil ansøge
om forlængelse af projektet samt søge en tillægsbevilling på 3
mio. kr. […] Dette betyder, at ud over de allerede definerede
indsatser, så ønsker Offshorenergy.dk at arbejde med:
- CRIF Excellence
- Succesfuld integration af onshore vind værdikæde
CRIF Excellence:
Siden udvikling og implementering af CRIF-modellen har OEDK
gjort en række observationer omkring vores egen rolle i de forskellige stadier i modellen […]. Samtidig forventer vi, at der kræves en del tilpasninger når onshore vind bliver en del af modellen, hvilket også betyder, at underleverandørkæden til OEM’erne
bliver integreret i klyngen.
Succesfuld integration af onshore vind værdikæde:
Vindmølleindustrien og Offshoreenergy.dk er allerede nu i gang
med at udarbejde en plan for en fælles kommunikationsindsats,
men arbejdet vil strække sig langt ind i 2019.
Vi vurderer derfor at de væsentligste aktiviteter under dette område vil bestå af følgende:
- Kontakt til virksomhederne i onshore vind samt underleverandørkæden til OEM’erne

Partnere og deres
roller i projektet:

Øvrige netværksdeltagere:

- Markedsføring af den nye klynge: Energy Innovation Cluster
- Tværgående aktiviteter imellem offshore- og onshore- værdikæder for læring
Ansøger:
1. Offshoreenergy.dk, Esbjerg, CVR: 27171877
Offshoreenergy.dk er projektleder og gennemfører projektets
aktiviteter.
Ingen

Projektstart/projektslut:

01-01-2020 oprindeligt
projekt startet 01-01-2017

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:
Aktiviteter og effekter

31-12-2020 oprindeligt
projekt slutter 31.12.2019

Bæredygtig energi – Offshore energi
Ikke relevant

Aktiviteter ud over de
allerede planlagte
1 årlig bruttoliste (idékatalog) over branchens udfordringer
1 årlig udfordringskatalog
som indeholder udfordring
på tværs af olie/gas og
vind.
5 CRIF-projekter identificeres med engageret problemejer
4 CRIF workshops/problemejer workshops
2 LOI indgået imellem danske og udenlandske virksomheder.
15 konkrete match imellem
danske og udenlandske
virksomheder
1 samarbejdsprojekt med
minimum en udenlandsk
klynge identificeres.
1 EU ansøgning indsendt
med dansk virksomhedsinvolvering
1 succesfuld inddragelse af
onshore vind værdikæde i
klyngen
1 CRIF Excellence projektstyringsværktøj udarbejdet

Effekter
Indsatsen vil ikke blive målt
på effekter, men målt på
gennemførte aktiviteter jf.
aktivitetsplanen i ansøgningsmaterialet, som vil
danne udgangspunkt for en
resultatkontrakt, som Offshoreenergy.dk har indgået
med Syddansk Vækstforum.

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:

Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Ansøgt:
4.002.560,00 kr.

Procent:
100,00 %

3.000.000,00 kr.

74,95 %

1.002.560,00 kr.

25,05 %

Indstillet:
4.002.560,00 kr.

Procent:
100,00 %

3.000.000,00 kr.

74,95 %

1.002.560,00 kr.

25,05 %

Indstillet:
16.339.460,00 kr.

Procent:
100,00 %

12.250.000,00 kr.

74,97 %

4.089.460,00 kr.

25,03 %

Nærmere beskrivelse:

Private virksomheder, timer.

Finansiering via deltagerunderhold

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Nærmere beskrivelse:

Private virksomheder, timer.

Finansiering via deltagerunderhold

Samlet finansiering i alt:
Samlede støtteberettigede udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering

Nærmere beskrivelse:

Private virksomheder, timer.

Finansiering via deltagerunderhold
Kommentarer til budget og finansiering:
Statsstøttevurdering:
Bevillingen er givet med hjemmel i Lov om Erhvervsfremme, hvorfor det er en forudsætning for bevillingen, at projektets aktiviteter ikke er konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv.
Derfor kan den offentlige støtte til Offshorenergy.dk (tilsagnsmodtager) udelukkende
anvendes 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 Offshoreenergy.dk gennemfører i projektet.

Har projektet et særligt yderområdefokus:

Nej.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
· Danske offshorevirksomheder skal se Offshoreenergy.dk og det kommende Energy Innovation Cluster som platform for øget innovation.
· De store virksomheder i offshore- og onshoreklyngen er villige til at italesætte og
dele deres udfordringer.
· Offshoreenergy.dk har kompetencerne til reelt at gøre en forskel som facilitator på
innovationsprocesserne.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
I december 2016 bevilligede Vækstforum støtte til CLEAN, Offshoreenergy.dk og Welfare Tech til aktiviteter der understøtter facilitering af samarbejdet mellem aktører i
økosystemerne (virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer og andre)
inden for de specifikke fagområder med henblik på at styrke klyngernes funktion som
samlingspunkt og samarbejdsmiljø, hvor ideer og innovation kan opstå og udvikles af
virksomheder og andre aktører i fællesskab. Aktiviteterne adresserer virksomhedernes
behov og består primært af netværks- og relationsskabende aktiviteter, videndeling,
internationalisering og matchmaking. Aktiviteterne er rettet mod at styrke klyngeorganisationernes indsats for at realisere potentialet for vækst og udvikling blandt virksomheder i klyngerne. Aktiviteterne er af en grundlæggende karakter som er vigtig for forberedelserne til de egentlige innovationssamarbejder, men også aktiviteter som er
svære at finde finansiering til andre steder.
Den netop færdiggjorte eksterne midtvejsevaluering, understøtter de ansøgte aktiviteter i nærværende tillægsansøgning.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger: Ansøgningen er målrettet offshore- og onshore vindbranchens udfordringer med at have tilstrækkelig innovation samt internationale kompetencer. Således
korresponderer ansøgningen også med indsatserne i Vækstforums handlingsplan inden
for: øget innovation i vind og olie/gas-sektoren, styrkelse af økosystemet og fremme
internationalisering og eksportkompetencer hos klyngens SMV’er.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Projektets effektkæde er lang, og dermed er effektskabelsen mere usikker. Hovedparten af de aktiviteter, der skal gennemføres i projektet, er dog velafprøvede, og der er
en dokumenteret efterspørgsel og resultatskabelse.
Projektets målgruppe:
Virksomheder inden for forretningsområdet Offshore energi
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Offshoreenergy.dk vil med denne indsats mobilisere og involvere danske offshore- og
onshorevirksomheder til at indgå i specifikke udviklingsprojekter. I alt vil der i projektperioden samt i den udvidede periode deltage omkring 200 virksomheder.

Offentlig-private partnerskaber:
De relevante danske universiteter og videninstitutioner deltager i aktiviteter sammen
med private virksomheder.
Samordning og koordinering:
Offshoreenergy.dk er med denne indsats centrum for den ønskede forenkling af innovationsudbud til vind, olie/gas virksomheder i Danmark. Indsatsen vil øge samarbejdet
med relevante aktører både regionalt og nationalt.
Fokusering:
Indsatsen er rettet mod at styrke og samle indsatserne for innovation i offshore og
onshore vind økosystemet.
Globalisering:
I indsatsen bliver grundlaget for samarbejder med aktører på relevante eksportmarkeder opbygget. SMVerne er målgruppen for indsatsen. Den internationale efterspørgsel,
særligt indenfor vindområdet, er stor, hvilket betyder at potentialet på både kort og
lang sigt er stort. Offshoreenergy.dk samarbejder med andre klynger i udlandet for at
indhente viden til gavn for den danske offshore- og onshoreklynge.
Vækst i yderområder:
Ikke væsentligt.
Bæredygtighed:
Målet med projektet er at skabe nye innovative løsninger bl.a. indenfor vindenergiområdet. Projektet vurderes derfor at være både økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.
Samfinansiering:
De private virksomheder bidrager økonomisk via deres timemæssige engagement i
projektet.

