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Projekt
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Danske Turismekompetencer

Demantec (Interreg.)

Forbrug Milepæle Effekter Bemærkninger til Vækstforum
Der er god fremdrift i projektets aktiviteter. Hovedparten af milepælene er nået
og projektet forventer, at de opstillede effekter er realiserbare. Projektet er en
smule bagefter med den private medfinansiering i de enkelte
innovationssamarbejder. Det skyldes, at en række innovationssamarbejder har
fået forlængelse, og at en stor del af medfinansieringen realiseres i den
afsluttende testfase. Projektet forventer at ramme budgettet til slut.
Som nævnt i seneste status er tilsagnsmodtager SIDIS Ingeneering ApS gået
konkurs, hvorfor der i samarbejde med Erhvervsstyrelsen blev igangsat en
overdragelse af tilsagnet til en ny tilsagnsmodtager, SIDIS Robottics ApS.
Vækstforumsekretariatet har siden fulgt processen tæt, og har vurderet at den
nye tilsagnsmodtager har såvel de nødvendige medarbejder- og faglige
ressourcer der skal til for at kunne videreføre projektet succesfulgt og fastholde
indholdet. Samarbejdet med SDU er intakt. SIDIS Robottics ApS har endnu ikke
underskrevet kontrakten på EU medfinansiering.
Projektets fremdrift er i overensstemmelse med det planlagte.
Aktiviteterne gennemføres overordnet set efter planen. Dog er der først for
nyligt udviklet en plan for gennemførsel af netværksaktiviteter målrettet
potentielle medlemsvirksomheder. Der er overført yderligere ressourcer til
opsøgende virksomhedskontakt for at sikre indfrielse af målopfyldelsen og øge
antallet af betalende medlemmer til designklyngen og derved sikre opnåelse af
effekterne. Øvrige aktiviteter gennemføres tilfredsstillende med indfrielse af de
opstillede måltal.
Grundet udfordringer i forbindelse med projektopstart har projektet taget kontakt
til ERST vedr. en 41 % nedjustering af aktiviteter og budget. Udfordringerne har
bl. a. været, at Region Sjælland og Region Hovedstanden imod forventning
aldrig er indtrådt i projektet, hvilket har medvirket til at forsinke opstarten.
Samtidig har virksomhedsefterspørgslen efter projektets aktiviteter ikke har
været helt så stor, som forventet. Projektet har dog en række virksomheder i
pipeline til kompetenceforløbene og forventer at kunne indfri de nedjusterede
effekter. Projektet midtvejsevalueres af COWI i efteråret.
Projektet opfylder alle opstillede mål til aktiviteter og output og har gode
forventninger til effektskabelse. Desuden er projektet i slutningen af 2017 blevet
midtvejsevalueret med en grøn vurdering med hensyn til projektforløb,
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målopnåelse og effektskabelse.
Projektet startede 6 mdr. senere end planlagt primært pga. lang sagsbehandling
i Erhvervsstyrelsen. Det har medført et efterslæb i fht. at opnå måltallene.
Projektet påtænker på den baggrund at anmode om forlængelse for at kunne
indfri de samlede leverancer. Der er foretaget mindre ændringer i måltallene for
forløb for ledere og medarbejdere, så der nu deltager 150 medarbejdere på
kompetenceudviklingsforløb (oprindeligt: 295) og 150 ledere (oprindeligt: 95).
Ændringen skyldes større interesse for lederforløb end først antaget. Der er
forventning om, at måltal for ledere og medarbejdere vil blive indfriet. Design
Network aktiviteten er bagud på måltal, da de indledende aktiviteter var tiltænkt
virksomheder, der ikke tidligere havde erfaring med design som metode. Der
viste sig svag opbakning til dette. Fra foråret 2018 er Design Network aktiviteter
redefineret, så de er målrettet virksomheder, der har deltaget i andre D2i
aktiviteter og ønsker at styrke deres fremadrettede kompetenceudvikling inden
for design drevet innovation. Der er p.t. planlagt aktiviteter i efteråret 2018 med
forventet opbakning fra samlet 60 personer. Der forelægger en sandsynliggjort
plan for indfrielse af de samlede måltal for Design Network aktiviteten, baseret
på 6. mdr. forlængelse.
Projektet er kommet godt fra land og har etableret 10 innovationssamarbejder i
første halvår.
Projektets fremdrift vurderes at være i god overensstemmelse med det
planlagte.
Projektet vil søge om forlængelse af projektet til december 2021 (før februar
2021), da rekrutteringen af studenter tager lidt længere tid en forventet, og
samtidig har Hansenberg trukket sig ud af projektet. Det er dog stadig realistisk,
at de forventede effekter realiseres.
Projektet er i fin fremdrift, og det er realistisk, at de forventede effekter
realiseres på trods af udfordringer med at få elever og praktikpladser nok. Det
tager dog lidt længere tid end forventet, hvilket også er en del af forklaringen
på, at projektet har søgt om forlængelse på 1 år.
Projektet forventer at bruge de resterende midler fra bevillingen efter at
projektet blev forlænget med et år. Der er ikke sket ændringer i den
effektmodel, som ligger til grund for beregningen af projektets effekter.
Projektet oplever stor efterspørgsel efter aktiviteterne i FOMARS på trods af, at
støtteprocenten er blevet reduceret til 25 % fra tidligere 30 %. Der er ikke sket
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ændringer i den effektmodel, som ligger til grund for projektets forventede
effekter.
Projektet er blevet forlænget 1 år, og der er en rigtig god fremdrift på
aktiviteterne. Der er gennemført mange flere virksomhedsbesøg og afklaringer
af medarbejdere end forventet, hvilket der er behov for, hvis effekterne skal nås.
På trods af de mange afklaringer er det stadig vanskeligt at få virksomheder og
medarbejdere til at gå i gang med en hel uddannelse, og projektet er derfor
bagud i forhold til effekterne. Særligt vanskeligt er det at få ufaglærte
medarbejdere til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. For at nå effekterne
er projektet i gang med at justere deres opfølgningstilgang og -metode i forhold
til virksomhederne. De forventer at nå den samlede effekt, men med deltagelse
af flere faglærte end forventet og færre ufaglærte.
Projektet kører som planlagt.
Projektet er fortsat bagud i fht. de opstillede mål. Projektet har i foråret
gennemført en organisationsændring, som betyder, at der nu er ansat en
konsulent i projektet, som skal stå for rekruttering af virksomheder til projektet.
Virkningen heraf er indtil videre god og det forventes, at projektet derfor vil nå
sine mål.
Projektaktiviteterne gennemføres planmæssigt. Der er stor
virksomhedsopbakning til aktiviteterne og det forventes at måltallene indfries
tidligere end ventet. Der er et mindre underforbrug. Der er anmodet om
budgetændring vedrørende overførsel af midler til ekstern konsulentbistand til
løn udgifter. Dette vil afhjælpe underforbruget.
Projektet havde en væsentlig fremgang i 2018 og forventer at indfri de endelige
aftaler om udarbejdelse af vækstplaner med det angivne antal virksomheder pr.
31/12-2018. Gennemførsel af de individuelle projektaktiviteter vil ske i foråret
2019. Samlet ventes projektet at indfri de opsatte leverancer inden for
projektperioden med realisering af effektkæden.
Aktiviteterne i projektet vedr. etablering af midlertidigt et HCD Besøgscenter er
gennemført i henhold til projektplanen. Opsøgning af fundingmuligheder er
igangsat og fortsættes i 2018.
Efter at Syddansk Sundhedsinnovation har udarbejdet en fyldestgørende
behovsanalyse, der har peget på 12 udfordringer i sundhedssystemet. 2
udfordringer er udvalgt til pilotforsøg, hvor man via brugerinddragelse tester
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prototyper, der kan forbedre forholdene. I det ene forsøg testes en mobil robot,
der kan sikre, at personalet har de mest nødvendige og ofte anvendte artikler
lige ved hånden, fx ved stuegang. I det andet pilotprojekt testes et trackingsystem med et interaktivt kort til personalet, som hurtigt kan lokalisere
forskellige hjælpemidler på sygehuset eller plejehjemmet.
Industriel Elektronik Innovation

Innovationsnetværk for
Sundheds- og
Velfærdsteknologi
Inn2Power – medfinansiering af
interreg-projekt

Innovationsnetværk
Offshoreenergy.dk 2014-2018

IoT-styring

Projektet kører som planlagt. Udover de virksomheder der allerede er i gang
med innovationssamarbejder, er projektet i dialog med yderligere en række
SMV’er, som har interesse i at ansøge om et innovationssamarbejde i IEI.
Projektet har et relativt højt underforbrug. Det skyldes primært at
virksomhederne i innovationssamarbejderne ikke har indsendte dokumenteret
udgifter til sidste afrapportering. De vil fremgå af næste afrapportering til ERST.
Innovationsnetværket fungerer fint og kører efter planen. Milepælene nås og det
forventes at effekterne realiseres fremadrettet. Pt er der fokus på at aktiviteter
og den samlede økonomi afsluttes planmæssigt. Nyt innovationsnetværk for
perioden 2019 - 2020 er søgt og vundet.
På trods af startvanskeligheder er den aktuelle status meget tilfredsstillende, og
aktiviteterne afvikles nu planmæssigt. Seneste projektaktivitet er, at
Erhvervsakademi SydVest og Hochschule Bremerhaven samt deres
partneruniversiteter har offentliggjort de første MBA-kurser målrettet vindindustriens ledere i Esbjerg, Bremerhaven med særligt fokus på offshore
vindenergi. Siemens Gamesa og Vattenfall har engageret sig som primus motor
i den nye MBA, hvilket har medført stor interesse for uddannelsen hos SMVerne
i branchen.
Offshoreenergy.dk har haft stor succes med at udvikle CRIF modellen til at
gennemføre virksomhedsdrevet innovation i regi af innovationsnetværket.
Offshoreenergy.dk gennemgår pt. en forandring der betyder, at fra 2019 vil
klyngeorganisationen skifte navn til Energy Innovation Cluster og udvide det
faglige scope til også at beskæftige sig med onshore vind. Desuden vil
organisationen få et bedre samarbejde til resten af industriens aktører og
brancheforeninger. Alle disse forestående forandringer er blevet honoreret af
SIU som har bevilliget en ny periode innovationsnetværk til Offshorenergy.dk fra
2019-2020.
Projektets fremdrift er i overensstemmelse med det planlagte. Virksomhederne
giver udtryk for at projektdeltagelsen er drevet af 'sense of urgency', at det har
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LEC - medfinansiering af

høj relevans og at der er en forventning til at projektets resultater direkte kan
anvendes i virksomhedens udvikling/produkter. Status bygger bl.a. på ekstern
midtvejsevaluering, som er gennemført 16. august 2018. Afrapportering
afventes snarest.
Ansøger arbejder hen mod, at projektet lukkes ned før tid, da der på trods af
mere end 400 Screeninger af virksomheder har været betydelige udfordringer
med at rekruttere deltagere til de planlagte aktiviteter. Det har blandt andet
betydet, at man kun har kunnet gennemføre specialiserede
kompetenceudviklingsaktiviteter og workshops indenfor Velfærdsteknologi samt
Oplevelseserhverv/Turisme. Det betyder som udgangspunkt, at projektet ikke
har kunnet fungere som den tiltænkte en bro frem til Scale-Up Denmark. Af
samme grund er forventningen til den realierede effekt lille.
Projektet er lidt bagud både på aktiviteter og forventede effekter.
Uddannelsesinstitutionerne har etableret god kontakt til erhvervsservices og
faglige organisationer i forhold til at samarbejde om at motivere til
kompetenceudvikling i virksomhederne. Projektet er også godt i gang med at
udvikle en model til at systematisere virksomhedernes overblik over
medarbejdernes uddannelsesløft. Den opsøgende kontakt til virksomheder er
også i gang, men det tager stadig tid inden virksomhederne er klar til at forpligte
sig til længere uddannelsesforløb, og projektet er derfor bagud i forhold til
måltallet. Det er de helt små virksomheder, som projektet har haft fat i, hvilket
også betyder, at det ofte kun vil være en enkelt medarbejder fra hver
virksomhed, der vil deltage i et uddannelsesforløb. Projektet er derfor også
bagud på antallet af medarbejdere, der deltager i uddannelse. På trods af at
projektet arbejder målrettet på at nå målene, er det usikkert, om de når helt i
mål, men det vurderes, at det stadig er en mulighed.
Projektet følger planen for aktiviteter, idet man dog er foran på en række
aktiviteter og lidt bagud på andre. Projektet har tiltrukket 31 internationale
kongresser og vil formentlig ikke helt nå målet om 42 kongresser, men til
gengæld har man i gennemsnit tiltrukket så store kongresser, at man allerede
nu er foran målsætningerne på antal overnatninger (over 23.000 imod måltal på
21.000) og skabt omsætning (70,5 mio. kr. imod måltal på 65,1 mio. kr.).
Vækstforum har på sit juni-møde indstillet projektet til en tillægsbevilling for
årene 2019 og 2020.
Projektet kører som planlagt.
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Nordsø programmet)

OPI LDL har nu etableret fire innovationssamarbejder mellem offentlige parter
og minimum tre virksomheder med det mål, at der skabes fire raffinerede
prototyper, der kan blive til et forretningsgrundlag for syddanske virksomheder.
Alle 4 virksomhedspartnerskaber er nu etableret og hvert har fået tilknyttet en
designleder, der sørger for én håndholdt ledelse af udviklingen af raffinerede
prototyper. Projektet scores grøn på aktivitetsmål. Projektet havde et
underforbrug ved den seneste afrapportering, men projektet har søgt og fået
godkendt et nyt budget af ERST den 2. kvartal 2018. Status er, at projektet er
bagud på forbrug og scores gul. Midtvejsevalueringen konkluderer på baggrund
af interviews med virksomhedsrepræsentanter, at det indledende
analysearbejdes andel har været stort i forhold til virksomhedernes udbytte. I
projektet deltager bl.a. 2 forskergrupper og der udarbejdes desk study og
markedsanalyse, som led i behovsafdækningsprocessen mv. Projektledelsen
oplyser, at man er meget opmærksom på at indarbejde midtvejsevalueringens
bemærkninger i projektet, således at det i højere grad bliver virksomhedernes
behov, der er styrende for innovationen. Projektet scores gul mht. effekt.
Projektet vurderes som veldrevet og de planlagte aktiviteter gennemføres
planmæssigt. Projektet anmodede i maj 2018 om forlængelse i 3 mdr. med ny
slutdato den 30-11-2018. Der foreligger endvidere en ansøgning om
tillægsbevilling, så projektet kan fortsætte efter 1. december 2018.
Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med det planlagte.
Projektets fremdrift er i overensstemmelse med projektplanen. Projektet opnår
gode effekter og har søgt om tillægsbevilling til at gennemføre yderligere forløb.
Projektet har screenet flere virksomheder end forventet og virksomhedernes
forventede vækst overstiger projektets forventninger til effekter. Grundet
udskiftninger i partnerkredsen og travlhed i virksomhederne underpræsterer
projektet på aktiviteterne. På baggrund af dialog med regionen og ERST er
måltallene "Antal virksomheder, der indgår i netværksforløb" og "Antal
virksomheder, der indgår i kollektive træningscamps" nedskrevet og
forventningerne til "anslået skabt omsætning" er opjusteret.
Vækstforum medfinansierer CLEAN’s deltagelse i et Interreg Nordsø-projekt.
Projektets fremdrift er i god overensstemmelse med det forudsatte.
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Styrkelse og videreudvikling af
det velfærdsteknologiske
økosystem
Styrket erhverv i gadeplan

Projektet og dets aktiviteter gennemføres som planlagt og der er god opbakning
fra virksomhederne.
Projektet kører som planlagt. Projektets 1. periode, som kørte frem til udgangen
af februar 2018, har været en opstartsfase, som har haft fokus på at få de
administrative processer, ansættelse af projektleder (ansat pr. 1. februar 2018)
mv. på plads. Som planlagt er der gennemført aktiviteter for knap 300.000 kr. i
projektets 1. periode.
Der foreligger pt. inden dokumentation for projektets 2. periode, som kører fra1.
februar 2018 til 31. august 2018, vedr. deltagere (herunder dokumenteret privat
medfinansiering) eller budgetmæssigt forbrug.

SUNDiværk - for studerende

Syddansk OPI-pulje 2015-2019

Projektet har indsendt en virksomhedsliste, som umiddelbart viser, at projektet
pt. har flere deltagere end budgetteret. Det er imidlertid sekretariats vurdering,
at en række af de nævnte virksomheder falder uden for projektets primære
målgruppe: erhverv med relation til oplevelseserhverv/turisme og SMV og med
potentiale for at hente større del af omsætningen via e-handel. Sekretariatet har
gjort projektet opmærksom på denne problematik og vil følge op på den.
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 har søgt og
opnået tilsagn om at udskyde projektafslutning fra ultimo juni 2019 til ultimo juni
2020. Forlængelsen skyldes bl.a. undervisningsministeriet ændring i
sundhedsuddannelserne studieordninger. Projektet har som mål at 100
studerende skal modtage undervisning i iværksætteri. Indtil nu har i alt 67
studerende gennemført kurset, hvor målet er 100, hvorfor der er scoret grøn på
aktivitetsmål. Til semesterstart i august 2018 er godt 20 studerende tilmeldt
undervisningen. Projektet har som mål, at 24 studerende starter egen
virksomhed, og status er at 7 studerende har stiftet egen virksomhed. I
forbindelse med den eksterne midtvejsevaluering gennemført ultimo 2017
konkluderede evaluator at effektmålet om at 24 deltagere vil starte virksomhed
umiddelbart efter forløbene er en ambitiøs målsætning og at det er vurderingen
at dette effektmål formentlig ikke vil kunne nås.
Formålet med Syddansk OPI-pulje er at understøtte kommercialisering af
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produkter og services inden for Syddansk Vækstforums indsatsområder. Det
sker ved at yde støtte til test og videreudvikling af virksomheders nye løsning i
samarbejde med relevant del af den offentlige sektor. Status er, at der fra puljen
i alt er givet tilsagn til 24 test- og videreudviklingsprojekter. De igangsatte
projekter fordeler sig således: 5 testprojekter inden for Bæredygtig energi, 1
testprojekt inden for Oplevelseserhverv samt 18 tilsagn til testprojekter inden for
forretningsområdet Sundheds- og velfærdsinnovation. Projektet er således
scoret grøn på aktivitetsmål. I forbindelse med den eksterne midtvejsevaluering
gennemført medio 2017 konkluderede evaluator, at virksomhedernes
effektforventninger ligger væsentligt over det forventede niveau, hvorfor
projektet scores grøn mht. effekt. Til puljens sidste ansøgningsfrist indkom der 6
ansøgninger. Projektet forventer ikke at fordele alle puljens midler ud, idet der
forventes et restbeløb på ca. 2 mio. kr. Afvigelsen er mindre, hvorfor projektet
scorer grøn mht. forbrug.
Projektet oplyser at projektet er bagud på milepæle, og at forsinkelserne og
projektændringerne på projektet "Danske Turisme kompetencer" som
"Turismebranchen - fra potentiale til vækst via kompetencer" skal føde ind til,
påvirker projektet. Projektet forventer dog forsat, at kunne gennemføre de
planlagte aktiviteter indenfor projektperioden Projektet har endnu ikke aflagt
regnskab, hvorfor forbruget ikke kan vurderes.
En del af aktiviteterne i projektet har været forsinket i forbindelse med
projektstart og projektet er derfor bagud i forhold til nogle af milepælene.
Projektet er stadig efter milepælsplanen. Det er vanskeligt at rekruttere
virksomheder til indsatsen, hvilket betyder, at der skal screenes langt flere end
man oprindelig havde forventet. Virksomhederne synes umiddelbart at det er
interessant med en vækstplan, men springer fra igen, når de finder ud af hvor
meget de skal medfinansiere med - både i kontant betaling og timer. Der er pt
screenet omkring 15 virksomheder og 3 virksomheder er i gang med at lavet en
vækstplan, hvilket er et godt stykke under forventningen. Projektledelsen mener
stadig, at det vil være realistisk at i alt 20 virksomheder får udarbejdet en
vækstplan, men det vil tage længere tid end forventet.
Projektet er i fin fremdrift og følger milepælsplanen. Der er et stort engagement
fra kommunerne og erhvervet, og det forventes at projektets langsigtede
effekter på meromsætning og skabte job realiseres. Projektet er bagud i forhold
til forbruget, fordi flere afholdte udgifter ikke er afregnet. Dette vil ske i den
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Vestkystens
Turismevækstklynge

Virksomheder tager socialt
ansvar

nærmeste fremtid, og det samlede budget forventes forbrugt inden for
projektperioden.
Projektholder oplyser, at der er foretaget mindre justeringer i forhold til
rækkefølgen i hvilket projektets aktiviteter gennemføres, men at aktiviteterne
forventes gennemført indenfor projektperioden. Det vurderes at disse
justeringer ikke medfører ændringer i forhold til projektholders forventninger til
muligheden for indfrielse af projektets angivne effekter.
Projektet er afsluttet. Slutevalueringen, herunder vurdering af forventet
målopnåelse, er under udarbejdelse. Det vurderes aktuelt, at det er sandsynligt,
at projektet har opnået effektmålene på tilfredsstillende vis, hvad angår
gennemførsel af indslusningsforløb og antal deltagere i beskæftigelse. Projektet
har endvidere gennemført de planlagte aktiviteter tilfredsstillende. Budgettet er
fulgt planmæssigt.
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