Internationalt samarbejde sikrer syddanske
kompetencer inden for offshore vindenergi
EU-projektet POWER cluster skal styrke samarbejdet inden for offshore vindenergi i landene omkring
Nordsøen. Det Syddanske Bruxelles-kontor har med deltagelse i projektet udviklet nye værktøjer og koncepter for industrien og skabt nye, vigtige kontakter mellem syddanske og udenlandske virksomheder.
”Det Syddanske Bruxelles-kontor
har en koordinerende rolle i de EUprojekter, vi sammen er med i. Det
betyder, at vi kan koncentrere os om
vores kernekompetencer inden for
offshoreindustrien. Samtidig udgør
kontoret en form for forlænget arm
i Bruxelles, og leverer værdifuld
information om aktiviteter i internationale netværk og om de nyeste
strømninger i EU-systemet”, fortæller
Direktør Peter Blach, Offshore Center
Danmark.

jektets styregruppe. Derigennem har
kontoret sørget for et markant dansk
islæt i projektet, der ellers er domineret af mange partnere fra store
lande som England og Tyskland. Ligesom det har medvirket til, at Offshore
Center Danmark er kommet med i
projektet.
POWER cluster understøtter også Alliancen for Grøn Offshore Energi, hvor
både Offshore Center Danmark,
Lindø Offshore Renewables Center og
Region Syddanmark er aktive. Allian-

”Det Syddanske Bruxelles-kontor leverer værdifuld information om aktiviteter i internationale netværk og om de nyeste strømninger i
EU-systemet”.
Projekt med markant syddansk islæt
POWER cluster projektet er et eksempel på, at Det Syddanske Bruxelleskontors kompetencer indenfor EUprojektudvikling, koordinering og management er kommet Offshore Center
Danmark – og den danske offshore
industri – til gode. Projektet skal styrke
samarbejde, viden og erfaringsudveks
ling om offshore vindenergi mellem
landene omkring Nordsøen.
Det Syddanske Bruxelles-kontor
deltager både som partner og i pro-

Om POWER cluster
Et 3-årigt EU-projekt, der skal øge
viden og erfaringsudveksling mellem europæiske aktører inden for
offshore vindenergi.
18 partnere fra Nordsøregionen
deltager i projektet, der startede
i 2008 og slutter i 2011 og har et
samlet budget på € 5 mio (50%
tilskud fra Interreg IVB Nordsøprogrammet).
POWER clusters indsatsområder:
••

Oplysning til borgere og politikere.

••

Skabe internationale samar
bejder mellem virksomheder.

••

Udvikle uddannelsestilbud.

cen har til formål at sikre, at danske
virksomheder er med i forreste række
inden for udvikling af grøn offshore
energi fra bl.a. havvindmøller. Projektets formål passer derfor som hånd
i handske med Alliancens arbejde,
hvor erfaringerne og resultaterne fra
projektet samt det omfattende internationale netværk kan bruges.
Nye netværk og samarbejdspartnere
Morten Holmager, Manager
Renewable Energy hos Offshore
Center Danmark, siger om udbyttet:
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Det Syddanske Bruxelleskontors bidrag
••

Assistance til projektudvik
ling, ansøgningsskrivning og
budgettering.

••

Varetagelse af danske inter
esser i projektets styregruppe.

••

Assistance til projektimplementering og koordinering.

••

Involvering af syddanske virksomheder, myndigheder og
videninstitutioner.

••

Markedsføring af syddanske
kompetencer.

Et af de mere kreative indslag i POWER cluster projektet er en sejlende udstilling.
Udstillingen lagde i 2010 ruten forbi havnene i Esbjerg, Rømø og Sønderborg.
”Gennem POWER cluster har vi fået
et omfattende internationalt netværk. En stor del af vores medlemsvirksomheder er beliggende i Region
Syddanmark, hvor der er mange
industrihavne og offshore traditionelt
er stort. Derfor kommer vores og det
Syddanske Bruxelles-kontors deltagelse i projektet i høj grad syddanske
virksomheder til gavn.”
B-t-B events skaber internationale
kontakter
Offshore Center Danmark har delta
get i den del af POWER cluster projektet, som henvender sig direkte
til virksomheder. Centeret har bl.a.
bidraget til en kortlægning af offshore
vind virksomhederne i Nordsøregi
onen, som præsenteres visuelt online
og har udviklet et koncept for B-t-B
events, hvor virksomheder i industri
en møder potentielle udenlandske
samarbejdspartnere.
Morten Holmager fortæller om
konceptet: ”Deltagerne udser sig på
forhånd virksomheder, de gerne vil
tale med. Vi arrangerer så et kort
indledende møde. Det har indtil
nu været en stor succes og et godt
alternativ til traditionelle konferencer.
Forventningen er, at det på sigt vil
føre til konkrete ordrer og samar
bejde mellem virksomhederne.”
Sejlende udstilling i syddanske havne
En anden POWER cluster aktivitet,
som Det Syddanske Bruxelles-kontor

har været med til at skabe, er en
informationskampagne målrettet
befolkningen. Et af de mere kreative
indslag i kampagnen er et skib med
en udstilling om energi produceret af
havmøller. Den sejlende udstilling ta
ger rundt i deltagerlandene og lagde i
sommeren 2010 ruten forbi havnene
i Esbjerg, Rømø og Sønderborg.
Kæmpe potentiale og store
udfordringer
”Offshore vindenergi spiller en central
rolle i EU’s klima- og energipolitik og
er et vækstområde også i Nordeuropa.
Industrien står dog over for store
udfordringer i form af f.eks. produktionsflaskehalse og mangel på kapital og kvalificeret arbejdskraft, hvis
potentialet skal udnyttes fuldt ud”,
fortæller EU-rådgiver ved Det Syddanske Bruxelles-kontor, Thomas Jensen
og slutter:
”Ingen lande eller virksomheder kan
løfte opgaverne inden for offshore
vindenergi alene. Skal Danmark fastholde sin nuværende førerposition og
udnytte det enorme økonomiske og
beskæftigelsesmæssige potentiale, er
vi nødt til at samarbejde både natio
nalt og på tværs af landegrænser.
Det er baggrunden for, at Det Syd
danske Bruxelles-kontor deltager i
POWER cluster.”

Det har Syddanmark fået ud
af POWER cluster
••

Styrket syddanske virksomheders muligheder for at
byde på store offshore vindprojekter i samarbejde med
europæiske partnere.

••

Samarbejdsaftaler mellem
syddanske og europæiske
offshore virksomheder.

••

Adgang til nye markeder.

••

Netværk og samarbejde med
virksomheder, myndigheder
og videninstitutioner i Nordsøregionen.

••

Markedsanalyser til udvik
lings- og salgsstrategier.

••

Analyse af hvordan viden
og kompetencer fra olie- og
gasindustrien kan bruges i
offshore vindindustrien.

••

Adgang til nye koordinerede
uddannelsestilbud inden for
offshore vind energi.

••

Udenlandske delegationsbesøg til syddanske havne.

••

Øget opmærksomhed om potentialet i offshore vindenergi.

Det Syddanske Bruxelles-kontor gør syddanske idéer til internationale projekter. På vores kontor i Bruxelles har vi samlet viden og erfaring om europæiske
støtteprogrammer og deltagelse i projekter. Vi hjælper med udarbejdelsen af projekter og matcher syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med
internationale partnere. Herved understøtter vi, at Syddanmark får adgang til vigtig viden og finansiering fra EU. Læs mere på www.southdenmark.be

