Som tidligere kommunikeret er kernepartnerne i det foreslåede samfundspartnerskab, Blue INNOship, blevet identificeret og processen med at udarbejde de konkrete projektforslag er nu startet.
I forbindelse med dette er det vigtigt at forstå, at en eventuel støtte fra InnovationsFonden ikke gives direkte til kernepartnerne, men gives til de konkrete projekter og projektets deltagere, som deltager i regi af Blue
INNOship. Dermed er det også muligt for "almindelige" projektdeltagere at modtage støtte for sit arbejde i projekterne.

Hvilke projekter kan komme med?
Blue INNOship er delt ind i fire work packages (WP), der er nærmere beskrevet i dokumentet "Blue INNOship
Work Package Detail".
Hvordan får man sit projekt med?
For at få et projekt eller en projektidé med i Blue INNOship kræves det, at projektet involverer 1 eller flere
kernepartnere.
Rent praktisk skal man indsende sit projektforslag til Det Blå INNO+ sekretariat via dokumentet "Blue INNOship
project suggestion". Grundet sommerferieperioden skal disse projektforslag gerne være sekretariatet i hænde
inden mandag den 23. juni.

Det betyder, at den store forskel fra tidligere i processen, hvor kernepartnerne ikke var udvalgt og til nu, hvor
kernepartnerne er udvalgt, er, at projekterne nu har to afgrænsninger:
1) Projektet skal overordnet set falde ind under et af emnerne i de fire WP's (bredt defineret)
2) Projektet skal have deltagelse af en eller flere kernepartnere.

Bortset fra ovenstående kriterier, er der tale om helt almindelige projekter, hvor de forskellige praktiske detaljer
omkring IPR, fordeling af omkostninger osv. aftales mellem projektpartnerne.

Behov for yderligere information?
Det er vigtigt for Det Blå INNO+ sekretariat, at potentielle projekter kommer med videre i processen, så hvis du
har spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte Magnus Gary (magnus@blaainno.dk / tlf.: 40 95 07 1 4).

Eksempel:
Virksomhed A har et projekt som de ønsker at få med i Blue INNOship.
I projektet er der behov for et rederi (kernepartner 1 ) samt et universitet (kernepartner 2). Derudover er der behov for specifikke kompetencer, som virksomhed B besidder.
- Virksomhed A ser i dokumentet "Blue INNOship Work Package Detail", at projektet passer ind i eksempelvis WP 1 .2.
- Virksomhed A udfylder dokumentet "Blue INNOship project suggestion" og indsender det til sekretariatet hurtigst muligt.
- Projektforslaget evalueres. Ved positivt udfald indgår projektet herefter i puljen af projekter, hvorfra samfundspartnerskabet Blue INNOship udvælger de projekter, der samlet set har størst effekt i forhold til kriterierne fra
InnovationsFondens udbud.

WP1
Technical Solutions for Ship Design and Operation
WP1 .1
Development of technologies for reduced energy
consumption,energy efficient ship design,
and simulation and modeling
WP1 .2
Development of technologies for reducing SOx , NOx,
noise, etc.
WP1 .3
Use and development of alternative marine fuels
WP1 .4
Alternative propulsions for ships
WP1 .5
Development and use of lightweight materials for ships

Det er projekterne i Blue INNOship, der
modtager støtte fra InnovationsFonden.

Projekt
med deltagelse af f.eks.
1 -2 kernepartnere
1 -2 "almindelige" projektpartnere

Eksempel:
De samlede omkostninger i projektet er
på 1 0 millioner kroner, der fordeler sig
med
2 millioner til Kernepartner 1
3 millioner til Kernepartner 2
4 millioner til Virksomhed A
1 million til Virksomhed B

Under forudsætning af, at
InnovationsFonden støtter med 50%,
betyder det, at projektet samlet set vil
modtage støtte på 5 millioner kroner.
I udgangspunktet vil denne støtte blive
fordelt med
1 million til Kernepartner 1
1 ,5 millioner til Kernepartner 2
2 millioner til Virksomhed A
0,5 millioner til Virksomhed B.
Men det står parterne i projektet frit at
fordele støttemidlerne anderledes i
blandt sig.

