Offentlig-privat innovation
Kvalificering af præ kvalificerede ansøgninger til OP Ipuljen
B aggrund
Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland afsatte i 2008 5 mio. kr. af de
regionale midler for erhvervsfremme til en formålsbestemt pulje for projekter under
O ffentlig-Privat Innovation (O PI). Efter to ansøgningsrunder med mange gode
projektideer, har Vækstforum og Regionsrådet reserveret yderligere 5 mio. kr. til flere
ansøgningsrunder.
Innovation er bredt anerkendt som en væsentlig drivkraft bag vækst og udvikling, og
internationale undersøgelser dokumenterer, at samarbejder på tværs af sektorer og
fag har større sandsynlighed for at skabe innovation, end hvis parterne arbejder hver
for sig.
Vækstforum for Region Midtjylland vil bidrage til udviklingen af sådanne nye
samarbejdsformer, der kan skabe synergi mellem innovationsprocesserne i den
offentlige og private sektor. D et er Vækstforums udgangspunkt, at den offentlige og
den private sektor i fællesskab kan udvikle forretningsmæssigt rentable løsninger på
de udfordringer, som den offentlige sektor konfronteres med, f.eks. krav om øget
velfærd og højere service.
For den private sektor kan der skabes nye forretningsmæssige udviklings- og
vækstmuligheder – der skabes bl.a. nye muligheder for at udvikle og afsætte nye
produkter, processer og serviceydelser. For det offentlige kan der f.eks. være tale om
nye arbejdskraftbesparende produkter, nye teknologiske muligheder eller
arbejdsorganisatoriske modeller, som kan optimere den offentlige service og
velfærdsydelser.
Puljen skal yde bistand til projekter om samfundsmæssige problemstillinger, der ikke
kan løses via markedet, men derimod gennem et ligeværdigt O ffentligt-Privat
Innovationssamarbejde. D er er med andre ord ikke tale om, at der kan ydes støtte til
offentlig drift eller til almindelige markedsanalyser af, om et nyt produkt kan
afsættes. D en gode ansøgning karakteriseres derimod af et veldokumenteret behov
for udvikling af nye løsninger på velbeskrevne problemstillinger, og at fordelene for
såvel den offentlige og private part er velbeskrevne.
Læs mere om puljen her.

Opgaven
Med udgangspunkt i ovenstående baggrund og mål – og i erkendelse af, at ansøgerne
mangler en referenceramme for at beskrive udfoldelse – ønsker Region Midtjylland at
få løst en række opgaver i forbindelse med kvalificeringen af de prækvalificerede
projekter under O PI-puljen. O pgavens tidsramme strækker sig fra 1. januar 2010 til ca.
1. april 2010.
O pgaven er overordnet at facilitere en kvalificering af puljens prækvalificerede
projekter i forhold til puljens formål og kriterier samt i forhold til de juridiske rammer
for, hvilke aktiviteter regionen kan støtte. Faciliteringen skal helt konkret foregå fra
projektansøgningernes prækvalificering til indlevering af den endelige ansøgning.
O pgaven går med andre ord på tilrettelæggelse – ikke gennemførelse af – de enkelte
foreslåede O PIprojekter. O pgaven vil således være at beskrive projekternes forløb
relateret til: mål, plan, gennemførelse og opfølgning gennem strategisk design af
proces, partnerskab, koncept, forretningspotentiale og organisatorisk forankring.
O pgavens omfang vil i første ombæring dreje sig om en rammeaftale om
projektassistance til 4 projekter, men aftalen kan efter aftale udvides til at omfatte
flere projekter på samme vilkår i perioden 1. januar til 1. april 2010. Aftalen
forudsætter, at O PIpuljens ekspertpanel d. 15. december 2009 prækvalificerer mindst
4 projekter. På baggrund af tidligere runder af puljen, forventes det ikke at antallet af
prækvalificerede projekter overstiger 10.
D er vil være en stor variation i den nødvendige assistance, som det enkelte projekt har
behov for. O pgavens konkrete omfang kan derfor ikke præcis fastslås fra start.
Tilbuddet må derfor forholde sig til disse gældende parametre, og tilbudsgivere skal
give deres bud på, hvordan en økonomisk ramme bedst anvendes i forhold til
projekter, der måtte have varierende behov i forhold til ovenstående opgaver.

Tilbuddet skal indeholde følgende punkter:
A) Forløbsbeskrivelse af følgende elementer, der indgår i løsningen af den
annoncerede opgave:
1. Kvalificering af prækvalificeret projekt i forhold til puljens kriterier, formkrav,
formål og ekspertpanelets eventuelle betingelser til det enkelte projekt
2. D esign og facilitering af udviklingsprocessen og samarbejdet mellem de
implicerede aktører: klinikere, sygehusledelse, kommuner, andre offentlige
aktører, vidensinstitutioner samt private virksomheder mm.
3. Identifikation af relevante projektparter under hensyntagen til de gældende
juridiske krav
4. Hjælp til projektparterne i konkretisering af projektets formål,
problemformulering og mulige løsninger

5. Screening af projekt- og produktidé på det nationale og internationale
marked for at sikre tilstrækkelig nyhedsværdi og erhvervsfremmepotentiale.
D er skal i den endelige ansøgning kunne argumenteres for forventet
markedsniche og behovet for udvikling kontra indkøb af eksisterende
løsninger
6. Indarbejdelse af brugerdrevne innovationsmetoder i projektets
design/innovationsproces, så der sikres et stærkt fokus på brugerbehov
7. U darbejdelse af mulig forretningsmodel, budget og juridisk set up for
samarbejdet og projektet
8. Samarbejde med de implicerede aktører om undersøgelse af potentialet for
projektets implementering (ledelsesmæssig opbakning, økonomi, kulturelle
eller juridiske barrierer)
9. U ndersøgelse af produktets/løsningens skalerbarhed
10. Sikring af projektets innovationshøjde
11. Skriftlig og grafisk assistance i udarbejdelsen af endelig ansøgning
12. Vidensopsamling om det konkrete projekt og O PIsom samarbejdsform:
gennem mundtlig og skriftlig videregivelse.

B) Beskrivelse og dokumentation af tilbudsgiveres kompetencer, med nedenstående
kompetencer som ramme:
1. Strategisk design
2. D esign og facilitering af innovationsprocesser i O ffentlig-Private
Innovationsssamarbejde
3. N yhedsscreening og markedsoverblik
4. D esignkompetencer inden for proces, koncept- og produktudvikling
5. Erfaringer med brugerdreven innovation
6. Strategisk design
7. Erfaring i at arbejde med og skabe nye og rentable forretningsmodeller:
herunder freeconomics (http://w w w .w ired.com/techbiz/it/magazine/1603/ff_free ) (http://w w w .freemium.org/freemium-questions/)
8. Erfaring med anvendelse af Stage-G ate modeller
9. Evnen til at designe O PIsamarbejdskonstruktioner, der overholder de
gældende juridiske råderum for O PI.
10. D emonstreret evne til at samtænke design og miljømæssig bæredygtighed.

C) Beskrivelse af eksterne kompetencer.
Kan man som enkelt virksomhed ikke dække ovenstående kompetencer og opgaver,
skal der i tilbuddet gøres rede for, hvilke samarbejdspartnere man vil inddrage, og
modellen for dette.
D a opgaven om projektassistance til den nye samarbejdsform O PIkræver nye og
forskelligartede kompetencer fra tilbudsgiver, vægtes tilbudsgivers redegørelse for
egne eller tilkøbte kompetencer tungt i tilbudsbedømmelsen.

D ) D a kompleksitet og det endelige antal projekter, der måtte blive prækvalificerede,
endnu er uvist, skal tilbuddet afspejle skalerbarhed med hensyn til:
1. Kapacitet (samarbejdspartnere)
2. Pris (fællesomkostninger og projekthenførbare omkostninger på de fire
projekter inklusiv en angivelse af pris ved udvidelse af aftale med yderligere
projekter)
3. Kompleksitet af de enkelte projekter (høj – mellem – lav).

Effekter/leverancer:
Følgende effekter er centrale med løsningen af opgaven:
1. Kvalificerede O PI-pulje ansøgninger i forhold til ovenstående opgaveliste
2. Rapport i form af opsamling af læringspunkter: fx hæmmere og drivere for O PIi
forhold til det empiriske materiale indsamlet i de bearbejdede O PIprojekter
3. Anbefalinger på grundlag af punkt 1 (eks. løsningsforslag på de typiske O PI
udfordringer inden for implementering og skalerbarhed)
4. Afprøvede design- innovationsprocesser til at optimere offentlig og privat
innovation
5. Sikring af projekternes konstruktion ift. det gældende juridiske råderum
(konkurrenceudsættelse, statsstøtteregler mm) gennem løbende dialog med
Regionen.

Tildelingskriterier
vægt
1) Kompetencer (CV)
2) Pris (oplysning om pris og kalkulation)
3) Kvalitet i opgaveløsningen

40
40
20

Ved tildeling af opgaven er det et krav, at der gennemføres et indledende møde med
den regionale opdragsgiver for at afklare det juridiske råderum for konstruktionen af
og regionens støtte til puljens O PIprojekter, ligesom opgaven kræver løbende
sparring med regionen herom i opgaveløsningen.
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