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Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Feasibility studiet gennemføres af Syddansk Universitet som har oplyst, at de i perioden september til november 2008 kan udføre opgaven
for kroner 300.000,Ansvarlig for gennemførelsen er Lektor Iver Poulsen, SDU, og Specialkonsulent Michael Langberg.
Studiet vil trække på forskere ved Syddansk Universitet med (kerne)kompetencer inden for erhvervsøkonomi, offshore og turisme.

Øvrige netværksdeltagere:

Styregruppen bag projekt Offshore House er:
Direktør Peter Blach, Offshore Center Danmark.
Direktør Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og Søfartsmuseet
Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn
Formand for Maskinmestrenes Forening, Per Jørgensen
Direktør Søren Fløe Knudsen, Danbor Services
Direktør Karsten Rieder, Esbjerg Handelsskole
Advokat Steen Falsner.
Desuden er der etableret arbejdsgrupper der består af:
Arkitekt Peter Bolther, Arkiwest
Direktør Jan Hansen, Semco Maritime
Chef for Oil and Gas Esbjerg, Lars Hansen, COWI
Direktør Torben Korsgaard, Falck Nutec
Direktør Karsten Krogsøe, YIT
Direktør Henning Kruse, Henning G. Kruse Holding A/S
Direktør Kurt Larsen, ABB
Direktør Orla Møller, KEM Offshore
Direktør Kristen Nedergaard, Syddansk Universitet Esbjerg.
Markeds- og HR-direktør Kai Olsen, Rambøll Oil & Gas
Institutleder Torben Rosenørn, Aalborg Universitet Esbjerg
Fotograf Bent Sørensen, Medvind Fotografi
Ansvarlig for regnskab rapporteringen i henhold til krav fra Vækstforum o.a. samt økonomistyringen er Advokat aktieselskabet Dahl (CVR
19 245 500) ved Advokat Steen Falsner.
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Projektstart / Projektslutning:

September 2008

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 4+7: Oplevelsesøkonomi, udvikling af nye forretningsområder
Ikke relevant

Strukturfonds indsatsområde:
Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

November 2008

V: Markedsføring af Danmark –tiltrækning af investeringer og turisme.
28: Kultur- og oplevelsesøkonomi

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der ansøges om regionale midler til et forstudie af behov og muligheder for etablering af en bygning, Offshore House, der skal markere betydningen af offshore-virksomhederne i Esbjerg og give plads til udstillinger, konferencer m.v.
Forstudiet må betragtes som et led i et byggeprojekt, hvor skitseringen allerede er sat i gang, og som støttes
af mange aktører i Esbjerg. Dog er de to største virksomheder, Mærsk Olie og Gas A/S samt Dong Energi
ikke nævnt i ansøgningen.
Selve undersøgelsen er en nødvendig del af en projektforberedelse, og den repræsenterer ingen nyhedsværdi.
Sekretariatet vurderer derfor at projektet indstilles til afslag i Vækstforum
Indstilling:
- Sekretariatet anbefaler at ansøgningen indstilles til afslag, da projektet anses som en nødvendig del af et
byggeprojekt. Hermed lever projektet ikke op til Vækstforums kriterium om additionalitet, ligesom forstudiet i sig selv ikke har nogen nyhedsværdi. Det anbefales hermed
 -at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager afslag om støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori

C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Et feasibility studie søges udført i efteråret 2008 af lektor Iver Poulsen, SDU og Specialkonsulent Michael
Langberg som et strategisk-markedsanalytisk studie, der kvalitativt og i mindre grad kvantitativt skal kortlægge bruger- og interessentgruppers behov, ønsker, vurdering af og efterspørgsel for Offshore House. Både
konkret i forhold til de offshore-relaterede aktiviteter, som Offshore House tænkes at indeholde og i forhold
til det ”landmark”, samlingssted og udstillingsvindue, som visionen for Offshore House giver løfte om. Resultatet af bruger- og interessentanalyserne skal herefter anvendes til at opstille de driftsøkonomiske scenarier for Offshore House og beregne rentabiliteten under disse scenarier.

Projektets formål:
Med feasibility studiet ønsker ansøger at undersøge om formålet med Offshore House kan realiseres.
Med bygningen af Offshore House ønsker ansøger :
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•
•

•
•
•

at synliggøre ekspertiserne inden for olie- og gasindustrien,
at støtte et videns- og kompetencecenter for turisme, naturvidenskabelige oplevelser, forskning og
udvikling inden for offshore-sektoren under medvirken af de virksomheder og uddannelsesinstitutioner m.fl., der allerede arbejder inden for dette felt. I samarbejde med Erhvervs Akademi Vest og
Aalborg Universitet vil der blive udviklet virtuel lærings og oplevelsestiltag som ikke tidligere er
anvendt i sektoren,
at skabe rammerne for en samlet eksponering af det danske offshore-erhverv over for omverdenen,
så der kan tiltrækkes flere ordrer fra det internationale marked og fremskaffes yderligere såvel dansk
som udenlandsk arbejdskraft,
at tiltrække arbejdskraft til offshore-sektoren i Esbjerg. Mangel på arbejdskraft er i øjeblikket en væsentlig forhindring for erhvervets videre udvikling,
at skabe et oplevelsescenter for hele familien omkring alle facetter af livet offshore og de teknikker,
der anvendes til efterforskning og udvidelse af olie og gas og til produktion af vedvarende energi.

Projektets målgruppe:
Styregruppen for Offshore House, herunder
•
•
•
•
•
•

Offshore Center Danmark
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Esbjerg Havn
Esbjerg Handelsskole
SDU og Ålborg Universitet
Flere private off-shore virksomheder

Samt Esbjerg Kommune

Projektets forventede effekter:
At Styregruppen beslutter, om der er grundlag for etablering af Offshore House, der p.t. er budgetteret til 300
mil.kr. og for at søge midler hos fonde m.v. til finansiering af byggeriet.

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

300.000 kr.

Kontante regionale tilskud:

300.000 kr.

kr.

Nærmere beskrivelse:
100 % Samlede udgifter
%
100 % REM-midler

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%
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Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

0 kr.

0%

kr.

%

Kontante regionale tilskud:

0 kr.

0%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
ligenden:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:

Udviklingsområde procent:
Der er tale om et projekt i Esbjerg.

0%
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