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SKEMA 1: Handlingsplan og rapport for spirende vækstområder – Grøn omstilling gennem bæredygtige og dele-økonomiske forretningsmodeller 
 - for perioden 1/10 2015 til 31/8 2017 
Innovationsnetværk Service Platfor1m Sagsnummer [nr.] 
 
 

 HANDLINGSPLAN  
Fra 1.oktober 2015 til 31. august 2017 

HALVÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 

Formål 
 
 

Projektets formål er at opkvalificere videnrådgivere, så de kan levere 
sammensatte og virksomhedstilpassede rådgivningsydelser, der 
fører til innovative og grønne løsninger i flere brancher med særligt 
fokus på tekstil- og møbelbranchen. 

Angiv ændringer i forhold til 
handlingsplan. Skriv ’ok’, hvis 
projektet følger planen 

Angiv ændringer i forhold til 
handlingsplan. Skriv ’ok’, hvis 
projektet følger planen 

Mål 
 
 

• 8 deltagende virksomheder får tilført viden og koncepter, der 
bidrager med bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger på 
miljø-/ressourceudfordringer.  

• 32 branchetekniske rådgivere og specialister vil opnå 
kompetencer til at udvikle og tilbyde tilpassede og komplekse 
rådgivningsydelser indenfor deleøkonomiske og bæredygtige 
forretningsmodeller i ressource- og miljøbelastede industrier.  

• Min 200 rådgivere fra Innovationsnetværkene INBIOM og 
InnoByg, LBB og SP + andre relevante rådgivere har, via 
deltagelse i projekt og videnspredningsarrangementer opnået 
praksisnær viden og læring om grøn omstilling gennem 
deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller som gør 
dem i stand til at udvikle skalerbare og generiske 
kvalitetsydelser. 

• Min. 50 % af de deltagende virksomheder har forudsætninger 
for at videreudvikle bæredygtige og deleøkonomiske løsninger 
og forretningsmodeller og har opnået en modenhed/åbenhed til 
at indgå i innovationssamarbejder med tværfaglige 
rådgiverteams.  

  

Aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 

Projektet består af et ’challenge-drevet’ udviklingsforløb, hvor både 
videnrådgivere og industrivirksomheder involveres. Sideløbende 
konceptualiseres virksomhedernes og rådgivernes erfaringer på 
tværs af brancher: 
 
Q4 2015: Kick off for projektpartnere  
  
Q1 2016: Identifikation af virksomhedsudfordringer,  

  



 
 
 
 
 
 
 
 

Sammensætning af rådgiverteams på tværs af fagligheder, match 
mellem case-virksomheder og rådgiverteamet (Forløb 1) 
 
 
Q3 2016:  Konceptualisering og udvikling af ’virksomhedspersonas’ 
(potentiale, ’type’ og forskelle) baseret på første læringsforløb. 
 
Q3 2016: Første læringsforløb er afsluttet med deltagelse af 20 
SMV’er (4 virksomhedere og 16 rådgivere).  
 
Q2 2017: Andet læringsforløb er afsluttet med deltagelse af 20 
SMV’er (4 virksomhedere og 16 rådgivere).  
 
Q2 2017: Videreudvikling af konceptualisering og 
’virksomhedspersonas’ til den endelige ’virksomhedstypologi’ og  
læringscases.  

Deltagere  
 

Service Platform: Alexandra Instituttet (projektleder), DEA, AAU, 
AU, Arkitektskolen Aarhus  
Livsstil Bolig og Beklædning: Development Center UMT, 
Teknologisk Institut 
InnoBYG 
INBIOM 
 
Styregruppe: Alexandra Inst., DEA, UMT, Arkitektskolen Aarhus. 
 
Deltagende virksomheder: GardinLis, Primus Motor, 3Part, 
Sustainer, Another view 

  

Vidensprednings-
plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hjemmesider og sociale medier 
5 nyhedsartikler formidlet via de deltagende netværks 
nyhedsbreve/hjemmesider  
50 projektrelevante opdateringer på sociale medier (LinkedIn, 
Twitter mv.)   
4 læringscases udviklet ifbm. konceptualisering formidlet digitalt og 
afsluttende seminar.  
 
Videnspredningsaktiviteter 
Q4 2016: 2 videnspredningsarrangementer, hvor resultater og 
læring fra 1. forløb formidles bredt. Arrangementerne afholdes i 
samarbejde med lokale erhvervsråd, Væksthuse mm. 
 
Q1 2017: 2 hel-dags videnspredningsworkshop, hvor resultater og 
læring fra 1. forløb relateres til relevante cases hos 
Innovationsnetværkene INBIOM og InnoBYG. Målgruppen er 
virksomheder og rådgivere.  

  



 
Q2 2017 : Heldags videnspredningsseminar  

 

SKEMA x: Årsrapportering for aktiviteten [xxx]  

 ÅRLIG STATUS – skal kun udfyldes ved årsrapportering 
Fra [dato] til [dato] 

Opnåede 
erhvervs- og 
samfundseffekter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette skema kopieres og der oprettes 1 for hver handlingsplan 

 

Bilag til årsrapport: 

1. Liste over deltagende virksomheder i løbet af året. Listen skal kun indeholde de private deltagere og CVR-numre skal anføres.	  

	  

	  

	   	  



Tværgående spørgsmål  
 
Spørgsmål Ja Nej 
Er der ændringer i tilskudsmodtageres ledelses- eller ejerforhold?   
Evt. konsekvenser: 
 
 
 
 
Er nogle af tilskudsmodtagerne under konkurs eller betalings-
standsning? 

  

Evt. konsekvenser: 
 
 
 
 
Forventes der mere end +/-20% afvigelser på enkelte budget-poster i det 
overordnede budget? 

  

 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
København, 5. oktober 2015  
 

 
Administrator Mette Abrahamsen, netværksleder Innovationsnetværk Service Platform 



Budget for hele bevillingsperioden, opdateret ved starten af år [2, 3 eller 4]
Innovationsnetværk Service Platform 
Projekt Grøn omstilling gennem deleøkonomiske og bæredygtige forretningsmodeller
Sagsnummer [nr.]

Udgifter FI-
Udgifter (kr.) 1) Timer Sats i alt bevilling
Løn partnere
Service Platform 0

DEA 575 600 345.000 345.000
Alexandra Instituttet 435 600 261.000 261.000
Alexandra Instituttet faglige timer 643 765 492.000 492.000
Arkitektskolen i Aarhus 305 600 183.000 183.000
Aalborg Universitet 90 600 54.000 54.000
Aarhus Universitet 90 600 54.000 54.000

Livsstil, Bolig og Beklædning 0
UMT 1.400 600 840.000 840.000
Teknologisk Institut 30 800 24.000 24.000

InnoBYG 150 600 90.000 90.000
INBIOM  235 600 141.000 141.000
Ikke alokerede midler 72.000 72.000

Udgifter til rejser og ophold 2) 137.000 137.000
Konsulentudgifter 3) 0 0
Formidling/videnspredning 4) 235.000 107.000
Evt. andre omkostninger 5)
I alt 2.928.000 2.800.000
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser) 6) 3.198.000
Udgifter i alt 6.126.000 2.800.000

Finansiering Kr. %
FI-bevilling 2.800.000 46%
Konsortieparternes egenfinansiering (tid) 7) 0 0%
Privat finansiering - kontant 8) 128.000 2%
Privat finansiering - medgået tid/rejser 9) 3.198.000 52%
Anden offentlig finansiering - kontant 10) 0%
Anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser 11) 0%
Finansiering i alt 6.126.000 100%

Evt. bemærkninger:

Udgifter:

NOTERBudgettet omfatter hele bevillingsperioden. Budgettet er opdelt i to dele, som viser hhv. partnernes udgifter, herunder forbrug af FIs bevilling, og den 
samlede finansiering. Samlede udgifter og finansiering skal balancere. Regler og vilkår for bevillingen er beskrevet i hhv. opslag vedr. spirende 

1) Partnernes udgifter til hhv. egne lønudgifter og til andre udgifter. Lønudgifter fordeles på partnere, mens andre udgifter angives samlet for hele konsortiet.
2) Partneres udgifter til rejser og ophold. 

10)  Projektmidler og andre kontante bidrag fra ministerier, regioner, kommuner, EU mm., jf. retningslinjernes bilag 2.

3) Konsulentudgifter dækkes i begrænset omfang af FI.
4) Udgifter til fx brochurer, leje af lokaler, forplejning mv. (ikke partneres løn).
5) "Andre omkostninger" dækkes kun i begrænset omfang af FI og skal uddybes i bemærkningsfeltet.6) Her anføres summen af de to beløb, som i finansieringsdelen af budgettet er anført som hhv. 'privat finansiering - medgået tid/rejser' og 'anden offentlig 
finansiering - medgået tid/rejser'.

Finansiering:
7) Konsortieparternes egenfinansiering skal være indeholdt i forskellen mellem partnernes udgifter og FI-tilskuddet.
8) Evt.  bidrag fra erhvervsorganisationer, private fonde og lign.
9) Private virksomheders tidsforbrug og rejseomkostninger i netværkets projekter og andre aktiviteter, jf. retningslinjer med bilag.
11) Tidsforbrug og rejseomkostninger i projekter og andre aktiviteter fra f.eks. Danmarks Radio og andre 'offentlige virksomheder'. Regionalt og 
kommunalt tidsforbrug i netværket kan normalt ikke indgå her.


