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Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Netværksforening 29278849

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Projektstart / Projektslutning:

Stålcentrum (CVR 29 27 88 49)
Stålcentrum er netværksforening af udstyrsproducenter til fødevare og
pharmaindustri. Er ansvarlig for inddragelse af levnedsmiddel-,
ingrediens- og emballageproducenter efter behov. Er ansøger, men har
givet Teknologisk Institut projektansvaret for at sikre at projektet
udføres korrekt og har den fornødne administrative organisation til at
gennemføre projektet.
Teknologisk Institut - Center for ProcesInnovation (CVR
56976116) – administrativ ansvarlig for projektet udførelse og overfor
bevillingsgiver
TCM Denmark (CVR 29193444) – Projektledelse
Fødevareklubben (intet CVR) – repræsenterer fødevarevirksomheder
Business Kolding (CVR 18746131)
Flensted A/S (CVR 16242799)
Tulip Food Company P/S (CVR 14003606)
Sygehus Sønderjylland, det sønderjyske køkken (CVR 29190909)
– har desuden tilkendegivet interesse i at deltage som 5. partner i
projektet.
CFS Nordic A/S (15502207)
Danish Crown (CVR 21643939 ) - mangler interessetilkendegivelse
1-9-2008
30-9-2010

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 1: Syddanske styrkepositioner

Strukturfonds indsatsområde:

Prioritet 1: Innovation, videndeling og videnopbygning

Øvrige netværksdeltagere:

Side 1 af 4

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

III Innovation
Det regionale klyngefokus

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Vækstforumsekretariatet vurderer som udgangspunkt, at grundlaget for et klyngesamarbejde er til stede med
Stålcentrum og Fødevareklubben som drivere på virksomhedssiden.
I samråd med de tilknyttede klyngeeksperter finder sekretariatet dog ikke, at de beskrevne aktiviteter
sandsynliggør en udnyttelse af det - i projektet forventede - vækstpotentiale. Det begrundes ud fra følgende:
Der mangler systematik i projektplanen i forhold til at beskrive og underbygge, hvordan det konkrete arbejde
med en idé gennemføres (Fase 2 og frem). Det er således uklart, hvem der skal levere hvad og hvordan.
I tilknytning hertil finder sekretariatet det ikke sandsynliggjort, at de planlagte studieture, der udgør 1/4 af
det totale projektbudget, bidrager væsentligt til udnyttelsen af vækstpotentialet. Sekretariatet har i
sagsbehandlingen søgt yderligere begrundelse fra ansøger for studieturenes berettigelse, men denne dialog
har ikke på afgørende vis ført til ændringer i indhold eller argumentation.
Vækstforums klyngeindsats lægger desuden vægt på, at virksomhederne er de centrale aktører. I den
forbindelse kan det konstateres, at procesudstyrssiden i projektet er svagt repræsenteret ved blot 1
virksomhed (CFS Nordic A/S – Slagelse), selvom prototypefremstilling af procesudstyr er centralt i
projektet. Dette forhold er en svaghed i projektet i forhold til at sikre en udvikling af klyngen på
procesudstyrssiden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at sekretariatet har været i dialog med ansøger i
forhold til at få dokumenteret virksomhedernes reelle engagement i projektet gennem
interessetilkendegivelser og egenfinansiering fra virksomhederne. Dette har medført, at 2 virksomheder er
kommet til og 2 virksomheder er faldet fra. Der er ikke specifikt givet tilsagn om egenfinansiering fordelt på
de enkelte virksomheder. Sekretariatet vurderer således, at ansøgningen efter den førte dialog ikke fremstår
væsentligt styrket i forhold til dokumentation af virksomhedernes engagement.

Det indstilles:
- At ansøgningen indstilles til afslag, herunder
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra
den Europæiske Regionalfond
 At Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler
 at det foreslåede projekt i nuværende form ikke vurderes at ville bidrage væsentligt til at
realisere klyngens vækstpotentiale
 at virksomhederne på procesudstyrssiden er svagt repræsenteret. Dokumenteret virksomheds
engagement i aktiviteterne er et centralt kriterium i Vækstforums klyngeindsats

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

Kategori: C
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Ansøgers korte resumé af projektet:
Konceptet i projektet går overordnet ud på, at finde Danmarks kommende institutionsbespisning. For at
kunne opnå dette skal der findes frem til måltidselementer, såsom grøntsager, saucer, kød osv., som indgår i
de enkelte måltider. Elementerne eksisterer muligvis i dag i én eller anden form – men i en form, hvor
køkkenerne ofte skal bruge mange ressourcer og tid inden elementerne er klar til det egentlige måltid.
Eftersom det tilstræbes, at der f.eks. på hospitalerne, skal gå en begrænset periode fra patienten bestiller
maden og til den serveres, er det vigtigt at måltidselementerne er klar til brug allerede, når de ankommer til
hospitalskøkkenet med minimal behov for efterbehandling.
Måltidselementerne skal kunne bruges af aftagerne, hvilket betyder, at det er vigtigt at aftagerne giver
udtryk for og beskriver, hvad de har brug for og hvad de ønsker. Leverandørerne skal vurdere om det
kan lade sig gøre at levere det ønskede og ud fra det udvikle fødevaresikkert udstyr og råvarer. Derfor
er det vigtigt at sørge for at både leverandører og aftagere får mulighed for at sætte sig sammen og
generere nye ideer og koncepter til praktisk brug.
Der er lavet aftale om, at Sygehus Sønderjylland deltager, som aftager af de nye måltidselementer.
Desuden er der indkommet tilsagn fra Flensted, Tulip, Danish Crown og NFS Nordic om deltagelse i
projektet (NB. VF-sekretariatet har ikke modtaget tilsagn fra Danish Crown. Desuden fremstår Rahbek Fisk
og Cabinplant jf. ansøgningen som deltagere men er ikke på listen over netværksdeltagere)
Derudover skal interesserede udstyrsleverandører deltage i projektet. Det er væsentligt at pointere, at
projektet tilstræber at komme frem med brugbare måltidselementer, som kan aftages af kunderne, når
projektet er afsluttet. Dette er et succeskriterium.

Projektets formål:
I step 1 i projektet skal det besluttes, hvem der ønsker at være aftager for det givne projekt. Det antages
under ansøgningsfasen, at dette bliver Sygehus Sønderjylland, som TCM Denmark har kontakt til. Sygehuset
har et ønske om, at minimere leveringstiden fra bestilling til servering og samtidig sikre et friskt, sundt og
indbydende måltid.
I step 2 skal der afholdes et møde, hvor aftageren er en af de væsentligste medspillere. Derudover
samles fødevarevirksomheder og udstyrsproducenter, som er villige til at bære projektet igennem,
hvilket bl.a. vil være Flensted, Tulip, Danish Crown og NFS Nordic. Disse virksomheder samt aftager skal
nu gennemløbe en idéfase, som styres af en professionel idécoach, som sikrer et optimalt forløb. Efter
idéfasen laves et idékatalog med minimum 10 projektideer, der kan bygges videre på. Ét af projektideerne
forfølges i det igangværende projekt – Fleksible processer til innovative fødevarer.
I step 3 vil der arbejdes videre med én af ideerne, der er fremkommet under idéfasen. Der skal defineres en
projektplan for det kommende forløb og projektet er først afsluttet, når denne projektidé er gennemført. I
slutningen af projektet dvs. ultimo 2010 vil der foreligge et produktions-demonstrationsanlæg for den
udvalgte aftager.

Projektets målgruppe:
Den vertikale værdikæde i forhold til procesudstyr, produktion og aftagning af måltidsløsninger.

Projektets forventede effekter:

Aftageren har kunnet levere et måltid til målgruppen ud fra de leverede varer fra leverandører
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Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

3.100.000 kr.

100 %

1.550.000 kr.

50 %

250.000 kr.

8%

1.300.000 kr.

42 %

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.

%

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Indstillet finansiering:

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

kr.

%

0 kr.

0%

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
lignende:

kr.

%

kommentarer til budgettet: Høje rejseomkostninger i forhold til totalbudget (25%).

Udviklingsområde procent:
Sekretariatet vurderer, at projektet er til gavn for regionen som helhed.

14 %
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