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1 Resumé: Innovationssamarbejder i offshore klyngen 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5) 4,3  

 

Det unikke ved dette projekt er, at det på alle para-
metre er efterspørgselsdrevet; Branchen er aktiv i ECD 
og ECD (tidl. offshoreenergy.dk) og er anerkendt i indu-
strien. Idéerne opstår i branchen og knytter sig til et 
konkret udviklingsbehov. Der sidder en eller flere (ofte 
store) potentielle slutkunder bag hvert udviklingspro-
jekt. Vidensressourcer hentes ind ud fra behov og uaf-
hængigt af, fra hvilken videninstitution. Projektets inno-
vationsmodel sikrer således efterspørgsel og ejerskab 
og producerer meget konkrete løsninger på markedsud-
fordringer. Samarbejderne ville ikke være sket uden 
ECD som platform og facilitator, og er ofte mellem kon-
kurrerende virksomheder. Projektet bevæger sig på ty-
pisk på TRL 6-7, mens videreudvikling og kommerciali-
seringsdelen for en stor dels tilfælde sker i EUDP, som 
projektholder er partner i og leder virksomheder over i.  

Målopnåelse 
 

 

Projektet har opnået de ønskede resultater. At der ses 
en fremdrift på 95% skyldes, at resultatet er opgjort i 
februar 2021. På evalueringstidspunktet er al ønsket 
output opnået, herunder 46 virksomheder, der indgår i 
programmet, hvoraf 36 virksomheder har udviklet kon-
cepter til nye produkter. Vi konstaterer samtidigt et lille 
budgetmæssigt overforbrug, som følge af et nyligt 
igangsat samarbejde, der forventes afsluttet inden for 
projektperioden. 

Effektvurdering 
 

 

Målsætning i 
projektperi-

oden  
Status 

%vis 
 målopnå-

else 

Antal nye innovative 

virksomheder 
14 14*  100% 

  *ikke godkendt opgørelse. Senest godkendte opgørelse fra fe-
bruar 2021 viser 9 nye, innovative virksomheder. 

Projektet vedrører teknisk innovation og udvikling, der 
afsluttes inden markedsintroduktion og kommercialise-
ring. Alligevel kan projektet allerede opgøre, at effekt-
målet er opnået. Ud af de 14 nye, innovative virksom-
heder, er nogle gået videre i EUDP, hvorefter, der sker 
markedsintroduktion. Projektleder forventer, at yderli-
gere to virksomheder vil introducere et nyt produkt, 
som følge af projektet. Effekter på omsætning, eksport 
og jobskabelse forventes at ligge efter projekternes le-
vetid. Overordnet set, bidrager indsatsen til at reducere 
omkostninger i branchen, f.eks. på logistik, men giver 
også ny forretning i deltagende SMVer.  

Organisering
& samarbejde

Mål ift.
aktiviteter

Kvalitet

Relevans

Forankring

Monitorering
og opfølgning

98%

95%

99%

Fremdrift
(aktiviteter)
Målopnåelse
ift. output

Budgetforbrug

Tidsforbrug

105%
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2 Fakta om projektet 
Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 
samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-
boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Projektet har til hensigt at øge konkurrencekraften i danske virksomheder ved at 
understøtte samarbejder mellem SMV’er, videninstitutioner og branchens store 
virksomheder. Behovet er opstået fordi offshorebranchen både internationalt og 
nationalt er udfordret, og der er behov for reducerede omkostninger på både 
etableringsomkostninger og driftsomkostninger. I den danske sektor er der gen-
nemført kostreduktioner, men reduktionen er ikke forankret i effektivisering/pro-
duktivitets forbedring eller nye løsninger. Samtidig forventes det, at væksten i 
offshore vind, og en stigende andel af offshore olie/gas aktiviteterne kommer til 
at foregå i udlandet. For at imødekomme de nødvendige omkostningsreduktio-
ner og opnå en konkurrencekraft, der gør den danske offshoreindustri i stand til 
at fastholde de opnåede markedsandele, er nødvendigt at øge innovationen be-
tydeligt. Effektiv innovation kan skabes gennem et bredt samarbejde mellem 
operatører som problemejere og på den anden side virksomheder, typisk SMV’er 
og videninstitutioner. 

Konkret, etableres og gennemføres der en række samarbejder mellem SMV’er 
og videninstitutioner omkring løsningen af et identificeret innovationsbehov. 
Hvert innovationssamarbejde har en problemejer, som ofte er en stor offshore-
aktør i værdikæden. Projektet er tilrettelagt og implementeret efter en problem-
orienteret innovationsmodel,  

Projektet er startet i Offshoreenergy.dk, der nu er fusioneret til Energy Cluster 
Denmark (ECD). Der er ikke andre økonomiske partnere i projektet. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS   
> Tilskudsmodtager: Energy Cluster Denmark 
> Sagsbehandler: Helle Mørk Kraglund 
> Finansieringskilde: Regionalfonden (ERDF)Regionalfonden (ERDF) 
> Indsatsområde: Innovationssamarbejder (ERDF-1)Innovationssamarbejder 

(ERDF-1) 
> Samlet budget: DKK 33,3 mio. 
> Bevillingsperiode: 01.01.2017 – 31.08.2021 

  

Overordnet  
projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 
I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-
gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-
arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-
grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 
således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 
effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter è Output è Effekter 

• FASE 1 – 
IDENTIFICATION - 
Identificering af pro-
blemejer, herunder 
udfordringer med po-
tentiale, simple busi-
ness cases mv. 

• FASE 2 – SCOUTING – 
Etablering af partner-
kreds med nøglekom-
petencer, samt udvæl-
gelse og prioritering af 
indsatsområder for in-
novationssamarbejder 

• FASE 3 – INNOVATION 
- Udvikling, design og 
testforløb af løsninger 
for innovationssamar-
bejder 

 • Innovationssamarbej-
der etableret 

• Nye produkter, kon-
cepter eller prototype 
udviklet 

• Holdningsændring hos 
store virksomheder 
ift. at dele udfordrin-
ger med andre 

• Større risikovillighed i 
SMV'er som følge af 
identificerede behov 
for løsninger hos pro-
blemejere/store virk-
somheder 

• Netværk og ekspone-
ring ml offshoresekto-
rens aktører såvel 
nye, gamle, store og 
små aktører 

 • Øget antal nye in-
novative virksom-
heder 

• Omkostningsef-
fektive løsnin-
ger/koncepter til 
Offshore-klyngen 

• Øget konkurrence-
evne 

• Øget eksport 

• Øget omsæt-
ning/beskæfti-
gelse 

3 Overordnet status 
Projektet har kørt godt i hele perioden og er, som følge af den store efterspørg-
sel, forlænget af to omgange. Det samlede budget er dermed hævet fra oprinde-
ligt 16,3 mio. kr. til 33,3 mio. kr. og slutdatoen rykket fra 2018 til 2021. På eva-
lueringstidspunktet overvejer projektholder at ansøge om en måneds forlæn-
gelse for at kunne afslutte et nyligt igangsat, mindre innovationssamarbejde. 

I perioden har projektholder gennemgået flere organisatoriske ændringer, fra 
Offshoreenergy.dk, til Energy Innovation Cluster til nu at indgå i fusionen med 
Clean Energy til Energy Cluster Denmark, uden at det har haft konsekvenser for 
projektet. Projektholder har i perioden administreret andre programmer målret-
tet offshorebranchen, herunder Udviklingsprogram for underleverandører i vind-
mølleindustrien og Offshoreklynge 2.0. Al arbejde omkring facilitering af innova-
tionssamarbejder er foregået efter CRIF-modellen.  
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4 Projektets implementering  
I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 
seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-
ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

ECD (tidl. offshoreenergy.dk) er en efterspurgt 
samarbejdspartner i branchen og den simple organisering har 

f.eks. muliggjort efterspørgselsdrevet tilknytning af vidensinstitutioner. 
Operatør er meget erfaren i at drive EU-projekter og har professionaliseret 
arbejdsgange herom, f.eks. i forhold til at trække administrative opgaver væk 
fra virksomhederne og ind i ECD, eller i forhold til standardisere processen 
omkring indgåelse af kontrakter, bl.a. med bistand fra jurister. Udover det 
administrative, varetager ECD en vellykket koordinerende og faciliterende rolle i 
de enkelte innovationssamarbejder. Generelt er ECD, med udspring i oprindeligt 
Offshoreenergy.dk, en anerkendt og respekteret aktør i branchen, herunder 
både blandt de allerstørste virskomheder og brancheorganisationer, hvilket 
selvfølgelig bidrager til, at det er nemt at tiltrække virsomheder og 
vidensinstitutioner til programmet, samt giver den enkelte virksomhed taletid ud 
i ECDs netværk. 

Organiseringen er meget simpel. Der indgår ingen rekrutterende partnere idet 
projektidéerne findes i økosystemet og der er rigelig at tage af ifølge 
projektholder. Vidensinstitutionerne indgår heller ikke som økonomiske 
partnere, fordi projektholder ikke har ønsket at låse sig fast på en 
vidensinstitution og den risiko det indebærer for, at udbuddet bliver styrende for 
de kompetencer virksomhederne matches op med. Det er netop en problematik 
vi ofte ser i innovationssamarbejds-programmer. Organiseringen understøtter 
med andre ord efterspørgselsdrevet engagering af vidensinsitutioner, som virker 
rigtig godt  

Organisering
& samarbejde

Mål ift.
aktiviteter

Kvalitet

Relevans

Forankring

Monitorering
og opfølgning

Organisering og 
samarbejde 
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 Den problemorienterede innovationsmodel er særlig effektiv til 
at sikre markedsrelevans i hele værdikæden. Ved at tilknytte fø-

rende aktører i offshore værdikæden som problemejere, kan løsningerne tilpas-
ses de specifikke markedsbehov i en iterativ proces. Dette er den vigtigste 
grund til, at projektet vurderes at have gode muligheder for at realisere mål og 
effekter. Den problemorienterede tilgang er netop kernen i ECDs anvendte inno-
vationsmodel. Modellen (kaldet CRIF- cost reduction innovation forum) tager ud-
gangspunkt i identificerede fælles udfordringer i branchen. Med rundt om bordet 
sidder også branchens allerstørste og konkurrerende virksomheder. Efter 
identifikationen matches SMVér (problemløsere) med problemejere, som ofte er 
de største virksomheder i branchen (Siemens, Ørsted, Vestas). At potentielle 
slutkunder indgår i samarbejdet, betyder, at løsningen iterativt testes med den 
potentielle fremtidige kunde og giver dermed et klart problem- og efterspørg-
selsrettet fokus. Først når problemet er klart defineret, matches innovations-
samarbejdet op med kompetencer fra vidensinstitutioner. Der indgår universite-
ter og GTS'er fra hele landet, hvilket vi tager som en indikator på, at det mat-
chet er klart efterspørgselsdrevet.  

Hvordan kan det lade sig gøre at store, konkurrerende virksomheder samarbej-
der? Som nævnt, er der tale om problemstillinger, som er konkurrencemæssige 
ufarlige for de store virksomheder og ikke vedrører deres kerneteknologi, f.eks. 
logistiske løsninger. Man kan tale om to typer innovation i projektet; 
Teknologisk innovation og standardisering. Der er flest, der vedrører sidst-
nævnte, som ofte er fællesudstyr, som branchen kan være sammen om for at 
opnå stordriftsfordele, og på den måde opnå konkurrencefordele og udkonkur-
rere andre energiformer. Der er således ikke nødvendigvis tale om teknologiske 
nybrud i projekterne, men innovation i f.eks. måden eksisterende løsninger an-
vendes på.    

Generel tilfredshed med de tilknyttede projektledere fra ECD og 
omfanget af administration. De fleste deltagere har været tilfredse 

med deres tilknyttede projektleder fra ECD. De anerkendes for at have sikret 
fremdrift, især i forhold til problemejeren under COVID19-nedlukningen. Som vi 
også var inde på i forbindelse med evalueringen af klyngen, er det en fordel, at 
projektholder sørger for at opbygge faciliterings-kompetencer, frem for tidligere 
større fokus på tekniske, faglige kompetencer, f.eks. gennem scrum-master-
kurser til klyngens medarbejdere. Flere mener også at kunne mærke, at ECD 
trækker administrativt arbejde væk fra den enkelte deltager, så virksomhederne 
i højere grad kan fokusere på udvikling af løsning med et minimum af 
administration. Dog, er der, som stort set altid ved EU-projekter, en vis del, der 
synes processen omkring timeregistreringer bør kunne digitaliseres. Med til de 
administrative lettelser, hører også, at projektholder har professionaliseret 
processen omkring formaliseringen af det enkelte samarbejde. Konkret, har de 
med juridisk bistand, fået udarbejdet skabeloner for samarbejdeskontrakter 
målrettet denne efterspørgselsdrevne innovationssamarbejdsform. Desuden 
opstartes ingen samarbejder førend, der foreligger underskreven kontrakt og 
tydelig forventningsafstemning.  

Projektet er organiseret meget simpelt uden tværgående elementer. Der foregår 
dog videndeling i andre dele af økosystemet omkring ECD, ligesom der også 

Sammenhæng  
ml. aktiviteter og 
mål 

Kvalitet,  
målgruppens  
oplevelse 
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bliver udarbejdet videoer og i det hele taget sker en del 
kommunikation/markedsføring. Enkelte har dog ønsket flere fysiske workshops 
og udarbejdelse af mere dokumentation i form af fotos/videos. 

Udviklingsprojekterne var formentligt aldrig blevet sat i gang 
uden programmet og SMVér ville dermed ikke have haft adgang 

til at samarbejde med branchens allerstørste spillere. Først og fremmest 
fortæller virksomhederne, at disse innovationsprojekter aldrig var blevet sat i 
gang uden programmet. Det har været afgørende, at ECD har faciliteret sam-
mensætningen af et hold, sikret fremdrift og ikke mindst sikret engagement og 
samarbejde blandt branchen største virksomheder og andre problemejere. Ho-
vedparten af deltagerne fremhæver også, at holdene er sammensat sådan, at 
alle deltagere vinder ved at være med i projektet og har fungeret som ligevær-
dige partnere, frem for eksterne leverandører. For små virksomheder, betyder 
innovationsmodellen, at virksomhederne dels får adgang til at samarbejde med 
de store virksomheder og dels, at de får et skarpt tilpasset innovationssamar-
bejde, som er konkret for den enkelte virksomhed og tilpasset mod en fremtidig 
potentiel stor nøglekunde. At programmet giver adgang til risikovillig kapital, er 
vigtigt - ikke kun for små virksomheder - men selv for de allerstørste virksom-
heder i branchen. Både store og små virksomheder påpeger nemlig, at denne 
form for udviklingsarbejde også er dyrt/risikofyldt for de store virksomheder. De 
investerer selvfølgelig meget i innovation af kerneforretningen, samt indkøber 
konsulenter til akutte problemer, men i mindre grad i denne form for innovation.  

De ovenstående pointer understreger, at programmet i høj grad adresserer 
nogle af de barrierer, der eksisterer i branchen for at lave denne form for udvik-
lingsarbejde. Pointerne understøttes af, at efterspørgslen efter deltagelse i pro-
grammet er høj.  

ECD er partner i EUDP og sender mange deltagere herover til at 
gennemføre markedsintroduktionen. Hele det efterspørgselsdrevne 

element i programmets design, bidrager i høj grad til forankringen, og flere har 
reel markedsimplementering. For de innovationssamarbejder, der er længere 
væk fra markedet, har ECD været primus motor for at sende projekterne videre 
i især EUDP, hvor ECD er partner. Økosystemet omkring projektet giver desuden 
scenetid for deltagerne. En stor del har netop fremhævet, at ECD i kraft af deres 
netværk og anerkendelse i branchen, sikrer deltagerne adgang til internationale 
konferencer, eksponering og kommunikationsmateriale, der bidrager til foran-
kring af projektets resultater.  

Der er et fast setup for opfølgning i de enkelte samarbejder og 
sparring og vidensløft blandt klyngens facilitatorer. Hvert innovati-

onssamarbejde har egen teknisk projektleder og har herudover en facilitator fra 
ECD tilknyttet. Facilitatoren har tæt og løbende kontakt med de deltagende virk-
somheder omkring fremdrift og udbytte. F.eks. afrapporterer de ugentligt i CRM-
systemet på baggrund af møder. Også internt mellem facilitatorerne for de en-
kelte innovationssamarbejder, sikres tværgående læringsopsamling på måned-
lige møder. Alt i alt vurderer vi, at projektholder har særdeles god føling med og 
godt styr på monitoreringen af det samlede program og i de enkelte samarbej-
der. 

Relevans,  
målgruppens  
oplevelse 

Forankring af  
output 

Monitorering og  
opfølgning  



  
INNOVATIONSSAMARBEJDER I OFFSHORE KLYNGEN 

 

 

7 

5 Fremdrift og målopnåelse 
Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-
hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-
tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-
drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-
brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

 

 

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 
Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-
ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 98 % af de opstillede aktivitets-
mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 
aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål 
Mål i 

projektperio-
den 

Status Målopnåelse  
i procent 

A3: Etablering af innovationssamarbejder 15 15* 100% 

A4: Udvikling og test i innovationssamar-
bejder 15 15* 100% 

A5: Gennemførte innovationssamarbejder 15 14* 93% 

Statusopgørelsen er ikke endeligt godkendt, men baseret på projektleders opgørelse på evaluerings-

tidspunktet. 

 

Oprindeligt var der opstillet aktivitetsmål på hver enkelt af de oprindeligt fem in-
novationssamarbejder. Siden er projektet udvidet af flere omgange og vi har 
valgt at lægge det samlede antal aktivitetstyper sammen.  
 
Som det fremgår, er 14 ud af 15 samarbejder gennemført. Ét innnovationssam-
arbejde er ophørt, hvorfor måltallet ikke opnås. Det er dog vigtigt at være op-
mærksom på, at målopgørelserne ikke er endeligt godkendte. Ved seneste god-
kendte opgørelser fra februar 2021 var 12 innovationssamarbejder gennemført.  
 

 

98%

95%

99%

Fremdrift (aktiviteter)

Målopnåelse ift. output

Budgetforbrug

Tidsforbrug

105%
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Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-
tet. 

Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. Procentvist  
forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 33,3 34,3  105% 

Tidsforbrug (måneder) 175 174  99% 

 
Projektet har valgt at igangsætte et mindre innovationssamarbejde sent i pro-
jektperioden, hvilket betyder, at projektet slutter med et lille overforbrug. 

5.2 Målopnåelse i forhold til output 
Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-
tet. 

På evalueringstidspunktet er 95 % af de opstillede outputmål nået, be-
regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 
gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning 

Status på  
evaluerings-
tidspunktet 

Procentvis 
målopnåelse 

B1: Antal virksomheder som modtager 
støtte 44 47 +100% 

B2: Antal virksomheder der samarbejder 
med forskningsinstitutioner 44 47 +100% 

B3: Private investeringer som matcher 
offentlig støtte til innovations- og F&U-
projekter (kr.) 

11,1 mio. 12,6 mio. +100% 

B4: Antal virksomheder der har modtaget 
støtte med henblik på at introducere 
produkter, der er nye på markedet 

42 43 +100% 

B5: Antal virksomheder der har modtaget 
støtte med henblik på at introducere 
produkter, der er nye for virksomheden 

43 44 +100% 

B6: Antal virksomheder der har udviklet 
koncepter til nye produkter eller løsninger 25 17 68% 

Statusopgørelsen pr. 28.02.2021 

Opgørelserne af outputmål er fra februar 2021, hvor de fleste resultater var op-
nået. Siden seneste afrapportering, er det projektleders forventning, at 46 

Budget- og  
tidsforbrug 
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virksomheder indgår i programmet (B1-B2) og at 36 virksomheder udvikler kon-
cepter til nye produkter (B6), nogle på licenser.  
 
Målsætningen for virksomhedernes investeringer er ligeledes opnået og projekt-
leder forventer, at det opgjorte tal bliver højere ved endelig afrapportering. De 
højere målopnåelser afspejler, at innovationssamarbejderne generelt har været 
sammensat af flere SMVer end forventet- nogle gange helt på til fem SMVer i et 
samarbejde. 
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6 Effektvurdering 
I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 
at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 
Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 
samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-
bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 
mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har vi udsendt et elektronisk spørgeskema til 
deltagerne i indsatsen (via e-mail-liste fra projektholder). Besvarelserne af spør-
geskemaet giver et indblik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter 
blandt deltagerne, og er udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de ind-
meldte målsætninger om output og effekter fra ansøgningsfasen. 

Undersøgelsen er sendt ud til 25 deltagere, hvoraf 13 respondenter har besvaret 
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 52%. Således udgør data fra 
spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af indsatsens effektska-
belse, men giver en indikation af den forventede effektskabelse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 
Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 
indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-
satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 
output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-
satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-
sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-
udsætninger for at skabe øget omsætning. 

Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-
fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

D1: Antal virksomheder, der i højere grad ser Energy Cluster Denmark 
som en vigtig aktør ift. egen udvikling af virksomheden. 73% 

D2: Antal virksomheder, der angiver at have opnået en øget problemfor-
ståelse 64% 

D3: Antal virksomheder, der angiver at de med den tilførte indsigt har 
øget risikovillighed ift. produktudvikling 55% 

D4: Antal virksomheder, der angiver at have tilført højere grad af inno-
vation i deres produkter og services 73% 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet et af de to mest posi-

tive svar på en 5-punktsskala. (n=11) 

 

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-
ale for effekter 
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Af tabellen fremgår det, at en af de væsentligste forudsætninger for effektska-
belse og resultater er, at deltagerne har fået øget innovationen i deres løsninger 
og har øget problemforståelse. Det fremgår også, at godt halvdelen af respon-
denterne er blevet mere risikovillige med deres produktudvikling. At det ikke er 
en større andel skyldes, at virksomhederne netop deltager i programmet for at 
få løftet noget af deres risiko ved at investere i innovationsarbejdet. Størstede-
len var ikke gået i gang med udviklingsarbejdet uden medfinansieringen fra pro-
grammet, og for dem, der har behov for videreudvikling, foregår det nu med 
EUDP-midler.  

6.2 Forventninger til effekter 
Svarene på spørgeskemaet viser, at 46 % af respondenterne forventer, at ind-
satsen vil føre til et forbedret potentiale for vækst, mens 31 % vurderer, at ind-
satsen allerede har ført dette med sig.  

Som det fremgår af figuren nedenfor, forventer respondenterne, at en stor del af 
den fremtidige vækst på udenlanske markeder: 

Figur 7 Deltagernes overordnede positive forventninger til effekter 

Andel af virksomheder med forventninger til positive effekter i virk-
somheden som følge af deres deltagelse 

Virksomheder med 
positiv forventning 

Årlig omsætning 80% 

Årlig eksport 70% 

Antal ansatte 70% 

(n=13) 

Gennemsnitligt, forventer deltagerne en omsætningsstigning på 2,8 mio. kr, 
hvoraf en mio. kr. kommer fra eksport. Væksten betyder, at virksomheder I 
gennemsnit vil ansætte to nye medarbejdere. Det fremgår af figuren nedenfor: 

Figur 8 Deltagernes gennemsnitlige effektforventninger (kvantitativt) 

Deltagernes gennemsnitlige forventninger til effekter af indsatsen Gennemsnitlig 
forventning 

Stigning i årlig omsætning (mio. kr.) 2,8 

Stigning i årlig eksport (mio. kr.) 1,0 

Antal nyansatte 2 

(n=13) 

Ud fra respondenternes svar, har vi udregnet den potentielle samlede effekt for 
hele indsatsen blandt de virksomheder, der udvikler koncepter til løsninger og 
produkter. Som det fremgår nedenfor, kan programmet potentielt generere en 
omsætningsstigning på 63 mio. kr. og en stigning i beskæftigelsen på 42 perso-
ner:  

Figur 9 Survey-baseret estimat for indsatsens samlede effektskabelse 

Forventning til 
effekter 

Samlede effekter 
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Estimeret interval for indsatsens samlede effektskabelse for alle 
deltagere I ALT 

Årlig omsætningsstigning (Maksimum1) 63 

Årlig omsætningsstigning (Minimum2) 46 

Antal nyansatte (Maksimum1) 42 

Antal nyansatte (Minimum2) 30 

Note: Estimaterne i ovenstående tabel er baseret på de gennemsnitlige forventninger hos 
survey-respondenterne opjusteret til hele den kendte/forventede population af deltagere. 
1) Maks-estimatet antager, at ikke-respondenterne har samme gennemsnitlige forventnin-
ger som respondenterne, mens 2) Min.estimatet antager, at ikke-respondenternes forvent-
ninger svarer til 50 % af gennemsnittet for de rapporterede svar. (n=10) 

Hovedparten af respondenterne forventer, at de økonomiske effekter opnås in-
den for to til fem år efter afslutningen af deres forløb i programmet. Som nævnt 
i evalueringen, har mange af deltagerne nu opnået støtte i et EUDP-forløb, som 
netop er det, der skal bringe dem tættere på et økonomisk gennembrud. 

6.3 Indsatsens effektmål 
Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 10 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 
Målsætning i 
projektperio-

den  
Status 

Procentvis 
 målopnåelse 

C1: Antal nye innovative virksomheder 14 9* (14) 64% (100%) 

* angiver den senest godkendte opgørelse fra 28.02.2021, mens (.) er status på evalueringstidspunkt 

Status på evalueringstidspunktet er, at 14 virksomheder kan karakteriseres som 
nye, innovative virksomheder, som er målet med indsatsen. Da den seneste 
godkendte opgørelse tilbage fra februar 2021 er ni, har vi også opgjort dette tal. 

Ud af de 14 er nogle gået videre i EUDP, og det er således reelt først gennem 
EUDP-støtte, at markedsintroduktionen sker. Projektleder forventer, at yderli-
gere to virksomheder vil introducere et nyt produkt, som følge af projektet.  

 

 

 

Tidshorisont for  
effekter 
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7 Anbefalinger og læring 
Her præsenterer vi de vigtigste læringspunkter, som evaluator vil pege på med 
baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge.  

Den problembaserede innovationsmodel er en effektiv metode til at 
gøre en indsats efterspørgselsdrevet. Den anvendte innovationsmodel er 
særlig effektiv til at sikre et efterspørgselsdrevet udviklingsarbejde. Modellen 
(kaldet CRIF- cost reduction innovation forum) bygger på, at projektholder facili-
terer, at branchen initialt identificerer fælles udfordringer. Med rundt om bordet 
sidder også branchens allerstørste virksomheder. Processen sikrer, at 
innovationen er af bred relevans for hele branchen frem for, at der løses enkelt-
problemer. Kortlægningen af et fælles udfordringskatalog, sker i klyngens regi 
forud for deltagelse i dette projekt. Efter identifikationen matches SMVér (pro-
blemløsere) med problemejere (slutkunder). Når problemet er klart defineret, 
matches innovationssamarbejdet med videninstitution.  

Der er mindst tre elementer, der gør det er interessant for SMV´er at byde ind 
på problemløsningen. For det første CRIF-modellens efterspørgselsrettede fokus, 
herunder tilknytningen af store virksomheder, som problemejere. Det er dem, 
der potentielt kan aftage en udviklet løsning, og er derfor SMV'ens direkte link 
mellem innovation og vækst. At potentielle slutkunder indgår i samarbejdet, be-
tyder, at løsningen iterativt testes med den potentielle fremtidige kunde og giver 
dermed et klart problem- og efterspørgselsrettet fokus. For det andet, sikrer 
CRIF-metoden, at de innovationer, der lægges op til at løse, har bred relevans i 
branchen, hvorfor arbejdet har større kommercielle udsigter for SMV´en. Ende-
lig, gør de praktiske problemstillinger det nemmere for små virksomheder at 
spille ind med deres ofte specifikke kompetencer.  

EUDP kan tænkes ind som et aktivt middel til deltagere, der har behov 
for at modne til højere TRL-niveauer. Målgruppen for programmet er innova-
tioner på TRL-niveau 4-6. CRIF modellens fase 4: Implementering (markedsvali-
dering, kommercialisering mv.) er ikke en del af projektet som sådan, men for 
projekter på TRL 4-6 hjælper projektholder med ansøgning til EUDP. Projekthol-
der er partner i EUDP (særpulje til maritim innovation1) og faciliterer de innova-
tionsprojekter, som kommer fra programmet. Ca. halvdelen af innovationspro-
jekterne er gået videre heri.   

Uden en videninstitution som økonomisk partner, er det endnu lettere at 
gøre behovet for forskerkompetencer efterspørgselsdrevet. Ofte indgår 
den regionale videninstitution, som en økonomisk partner i innovations-
samarbejdsprogrammer. Det betyder, at institutionen er med til at vurdere og 
udvælge de projekter, der skal investeres i, samt i nogen udstrækning også at 
beslutte, hvilke kompetencer, der skal tilknyttes det enkelte 
innovationssamarbejde. I nogle tilfælde bliver konsekvenserne heraf, at 
virksomhederne ikke får opfyldt deres ønsker til vidensressourcer. I 
nærværende program, er vidensinstitutioner derimod ikke partnere, og bliver 
først tilknyttet et innovationssamarbejde, når problemet er defineret. Resultatet 

 
1 2,8 mio. euro til grønnere maritim transport | Energistyrelsen (ens.dk). 

Læringspunkt 1 

Læringspunkt 2 

Læringspunkt 3 
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er, at mange forskellige vidensinstitutioner har været anvendt og at 
virksomhederne har været meget tilfredse med de vidensressourcer, de har fået 
tilknyttet.  

Det er godt givet ud med et grundigt forarbejde til at få det formelle på 
plads før et samarbejde starter. Vi ser nogle gange, at innovationssamarbej-
der kan få vanskeligheder undervejs, fordi der har været ivrighed for at starte 
arbejdet op, uden at formaliteterne omkring samarbejdet var helt fastlagt. Pro-
jektholder har derimod et princip om, at innovationssamarbejderne ikke må gå i 
gang, før der er sket en grundig forventningsafstemning om de deltagendes rol-
ler og rettigheder, og før alle formaliteter omkring samarbejdet er på plads. 
Konkret, har projektholder investeret i skabeloner for samarbejdsaftaler, der er 
udarbejdet sammen med en advokat og efterfølgende testet. Projektholder har 
oplevet at det kan tage op til et halvt år at lukke en samarbejdsaftale, men har 
erfaret i andre programmer, at det kan svare sig at afvente de formelle aftaler 
for at undgå, at samarbejdet bryder sammen.  

Forankring i en branche-stærk klynge kan mindske behovet for rekrut-
terende partnere. Der er ingen andre med-rekrutterende partnere i program-
met, noget som ellers ofte er nødvendigt for at sikre opfyldelsen af de ønskede 
deltagerantal. Alligevel har det ikke haft konsekvenser for rekrutteringen. Pro-
jektholder har opbygget et godt økosystem omkring offshore, og står meget 
stærkt i branchen. Som det er i dag, har projektholder en solid pipeline af pro-
jektidéer og virksomheder, der henvender sig med ønsker om samarbejder.  

Hvorfor lykkes projektet med at tiltrække de helt store virksomheder? 
Det er ofte et stort ønske, at forsyningsvirksomheder og de helt store virksom-
heder indgår i programmer for innovationssamarbejder for bl.a. at øge et efter-
spørgselsfokus. Som vi også redegjorde for i evalueringen af Offshoreklyngen, er 
det unikt, at branchens allerstørste virksomheder (F.eks. Siemens, Ørsted, Ve-
stas, Total) er interesserede i at indgå i programmet. Branchen er kendetegnet 
ved store virksomheder i intens konkurrence, der traditionelt har været lukkede 
omkring egne udviklingsbehov, så hvordan kan det lade sig gøre at store, kon-
kurrerende virksomheder samarbejder i dette program? Som nævnt, er der tale 
om problemstillinger, som er konkurrencemæssige ufarlige for de store virksom-
heder, hvor der arbejdes hen mod innovationer, som nok munder ud i tekniske 
løsninger, men ikke vedrører kerneteknologi. Det kan f.eks. omhandle logistiske 
løsninger, der sagtens kan ensartes på tværs af virksomheder, men som kræver 
udviklingen af en ny løsning i et bredt samarbejde. At projektholder 
sammensætter og facilitererer samarbejdet på en neutral platform, som de store 
virksomheder kan samarbejde på, er en vigtig del af forklaringen. Faktisk er 
denne form for udviklingsarbejde også er dyrt/risikofyldt for de store virksomhe-
der, der traditionelt prioriterer innovation af kerneforretningen, samt indkøb af 
konsulenter til akutte problemer, men ikke denne type innovationer.  

 

Læringspunkt 4 

Læringspunkt 5 

Læringspunkt 6 
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Bilag A Sådan scorer vi 
Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 
data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-
skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-
pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 
præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-
nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre Samlet implemen-
teringsscore 

Trafiklys 

Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0 
� 
[GRØN] 

4 Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedrings-
potentialer.   

3 Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspoten-
tialer. 2,6 - 3,4 

� 
[GUL] 

2 Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspo-
tentialer. 1,0 - 2,5 

� 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 
fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-
nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-
denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering Midtvejs-
evaluering 

� [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

� [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

� [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

� [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

� [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-
dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

� [GRØN] Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

� [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

� [RØD] Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 
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