Formandens Beretning

Roskilde 07.05.2019

Nye samarbejder på tværs skaber nye muligheder og vækst, vi er
stolte af.
Det er nu tre år siden, at CORO blev født og en lille ny kom til verden.
Vores Borgmester havde en vision om, at Roskilde med sin størrelse og
sammensætning af virksomheder og videninstitutioner i partnerskaber
kunne gøre en forskel.
De fleste her i lokalet må forventes at have købt ind på Joys og
byrådets vision. Visionen om at skabe vækst og udvikling gennem
partnerskaber. Visionen om at skabe nye, bæredygtige løsninger til
samfundet, som kan testes her i Roskilde og udvikles til kommercielle
forretningsmodeller, der skaber vækst, vi er stolte af.
Min beretning peger tilbage på et år, der i den grad har udviklet
CORO til denne fremadsynede vision. Vi har i fællesskab skabt en unik
innovationsplatform. Her stiller medlemmer på tværs af brancher deres
innovationslabs og real-life testplatforme til rådighed, hvor borgere,
studerende og innovatører kan afprøve nye idéer og teste nye
partnerskaber.
Vi er det sted i DK, hvor meget forskellige organisationer samarbejder
om at gøre en forskel på den sociale, miljømæssige og økonomiske
bundlinje. Ved at gå fra idé til handling, test og implementering skaber
vi nye løsninger og præger det samfund, vi lever i. Vi løfter
verdensmålene ved at aktivere og skabe noget lokalt for at kunne
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påvirke globalt. Hvem kan sige nej til at skabe en bedre verden end
den vi er født ind i og i den verden som vi føder børn ind i i dag.
Mangfoldigheden i CORO er vores styrke. Det er her jeg selv kommer,
når jeg skal inspireres af andre udenfor min branche, når der skal
skubbes til vanetænkning og når der skal udvikles nyt. Tak til jer alle for
den mulighed.
I dag går vi på tværs af 29 brancher og 38 medlemmer. 13 flere end
sidste år og flere kommer til, hvilket skaber en styrke uden lige.
I dag har vi tilladt os at invitere flere fremtidige medlemmer med til
mødet, så tag godt imod dem, og så håber jeg ikke, at jeg afskrækker
jer.
I 2018 har over 2.200 personer deltaget ved COROs arrangementer. En
fordobling fra 2017. Vi har afholdt 11 klynge- og medlemsmøder med
inspiration og netværk.
Et af klyngemøderne mundede for DFD ud i at vi understøttede den
nye linje for personer med autisme ved Zealand, og hvor vi fik en ung
studerende med autisme i praktik i vores IT-afdeling. Denne unge
mand er i dag ansat hos os. Helt personligt er jeg vildt stolt over det.
Vi har afholdt 10 tværfaglige workshops. Vi har afholdt 3 store
konferencer i forbindelse med COCONF18, der samlede innovatører
fra hele Danmark. Og så har vi været repræsenteret ved Forskningens
Døgn samt udviklet pilotprojektet Fremtidens Madtalenter, hvor vi
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bidrager til sikringen af videnfødekæden og den kvalificerede
arbejdskraft.
På baggrund af de mange møder, workshops og arrangementer
opstår idéerne og partnerskaberne, og det har resulteret, at der er
blevet arbejdet med 23 innovationsprojekter. Nogle afsluttes i år og
andre arbejdes der videre med. Innovationsprojekterne er blevet
eksponeret gennem forskellige kommunikationskanaler både via
LinkedIN, hvor vores budskaber pt. er blevet set over 160.000 gange,
og nyhedsbreve, som har ramt flere end 10.000 modtagere. Og så
selvfølgelig i diverse aviser, hvor vi har haft 8 artikler om COROs
aktiviteter. CORO er også blevet sat på Danmarkskortet af Center for
Offentlig Innovation som innovationsenhed. Alt dette gør CORO til en
synlig national og international aktør.
Innovationsprojekterne udspringer af de fem indsatsområder Diversitet,
Kompetencer, Social Innovation, Bæredygtighed og Fødevarer. I 2018
blev der nedsat styregrupper med det formål at udvikle og fastholde
en tydelig dagsorden, så vi er på forkant med markedstrends indenfor
alle indsatsområder. Konklusionen herfra er, at det er vi lykkes med. Et
stort tak til styregruppemedlemmerne for deres bidrag i året!
Jeg vil kort fremhæve et par innovationsprojekter. I vil høre, at disse
projekter adresserer forskellige problemstillinger og er af vidt forskellig
størrelse, karakter og varighed og med en meget blandet aktør-skare.
Det er netop der, vi er stærke i CORO. Husk at det er op til hvert enkelt
medlem at drage nytte af samarbejdsalliancen og de ekstra

Formandens beretning 2018 v. Morten Schou Andersen, CORO, Co-lab Roskilde

3

ressourcer, vi har til rådighed i sekretariatet, der pt. består af fem
meget engagerede og eksekverende personer; Karolina, Martin,
Anna, Katja og Mette.
En af de større initiativer, som går på tværs af alle klynger er
COconference, som løfter FN’s Verdensmål og er Social Innovation i 3
engagerende steps; fra identificering af udfordring til løsningsudvikling,
frem til reel test og implementering. For COCONF18 engagerede 3
gange så mange aktører som COCONF17: 1.600 deltog i det samlede
forløb; på tværs af 25 brancher repræsenteret ved 311 virksomheder,
26 offentlige organisationer og 12 videninstitutioner, herunder 1038
studerende.
92 unikke løsninger blev leveret og 17 nye partnerskaber blev
etableret. 8 løsninger blev udvalgt til dialog om test og
implementering. COCONF18 ville ikke være muligt uden de
medlemmer, som stiller med en udfordring såsom ROCKWOOL, DSV
Transport, Rambøll, Roskilde festivalen, FORS, IST, Roskilde Kommune og
os DFD, og videninstitutionerne, som bidrager med både viden og
ressourcer. Eksempelvis DTU, Zealand og RUC samt vores strategiske
samarbejdspartnere både her i Roskilde såsom UVEG, Advisory Board
for Socialøkonomi, Musicon, Erhvervsforum, Roskilde Kommunes
erhvervsafdeling og yderligere også nationale spillere såsom Dansk
Byggeri, den Nationale klynge CLEAN og mange flere. Tak til jer! Og
lige nu arbejdes der helt konkret med de løsninger, som blev udvalgt til
test og implementering.
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Den 26. maj afholdes Skraldefesten, hvor genbrugspladsen åbner op
for alle borgere i Roskilde. Det er ARGOs vinder fra COCONF18, der har
til formål at skabe opmærksomhed omkring ”forbrug-og-smid-vækkulturen”. 3 unge studerende fra Zealand er blevet projektansat til
opgaven, og bliver skraldefesten en succes, er tanken at udrulle
formatet til alle ARGOs afdelinger.
En 2. løsning fra COCONF18, er en prototype af ”klimaknappen” til
varmeoptimering i beboelsesejendomme! Vinderne af Boligselskabet
Sjællands udfordring var NorthQ ApS, Danfoss og CLIMAID og de er i
fuld gang med at realisere deres løsning, som kan optimere
energiforbruget i bygningerne uden at gå på kompromis med
beboernes komfort og indeklima.
Og sidst, men slet ikke mindst, har COCONF18 også tiltrukket en ny
virksomhed til byen -Vent2U fra Vejle. For som direktør og ejer Lilian
Kofod siger: ”Hvem kan sige ’nej tak’ til en by, der tilbyder alverdens
muligheder indenfor innovation? Adgang til videninstitutioner,
innovationsforløbet COCONF, fab-labs, iværksætter miljøer såsom DTU
link, real-life testplatforme samt organisationer, der ønsker at løfte
samfundets udfordringer i partnerskaber.”
I 2018 har CORO haft fokus på at understøtte innovationsprojekterne
og medlemmernes arbejde gennem ekstern finansiering og har
dermed ansøgt både private, kommunale, regionale og EU-fonde.
Flere af disse udmøntes i de næstkommende år. Et af dem er EU
Horizon 2020-projektet, hvor vi sammen med internationale partnere er
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med til at skabe bedre samarbejder ml. forskning, innovation og
samfundet. Her står vi som et eksempel på, hvordan man udvikler
innovation i partnerskaber og bruger områdets ressourcer til at teste
det af på. Derudover bidrager vi også aktivt til at sikre kvalificeret
arbejdskraft blandt andet indenfor erhvervsuddannelserne. Her har vi
fået funding fra Byggeriets uddannelser til at undersøge status på
anvendelsen af digitale teknologier i byggebranchen og undersøge
hvilke slags efteruddannelsestiltag, der er behov for i. Vi har tillige fået
en bevilling fra UVEG til udviklingen af et forløb for større virksomheder
og SMV’er, der igennem en række sprints bliver gearet til en digital
omstilling af deres produktion.
Og så har sekretariatet sammen med DTU, RUC, Zealand og Absalon
arbejdet på en stor ansøgning til regionen, hvor projektet ønsker at
booste vidensamarbejder. I projektet skal vidensinstitutionerne i
samarbejde med CORO-sekretariatet facilitere og understøtte
innovationssamarbejderne helt fra matchmaking til test og validering.
Der er bevilliget 4 mio. DKK. i REM-midler, og der afventes yderligere
bevilling fra EU Regionalfondsmidler for en 3-årig periode. I alt ca. 31
mio. DKK. Det vil så nok også betyde at budgettet for 2019 vil blive
revideret positivt, såfremt bevillingen kommer på plads i 2019. Dette
projekt skal yderligere understøtte og sætte CORO og dermed
Roskilde på landkortet i regionen som knudepunkt for innovation. Flere
af de ansøgte midler i 2018 vil udmøntes i 2019 og frem.
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I 2019 satte vi udviklingen af et ”Center for oversvømmelsesbeskyttelse”
i gang – den første af sin slags i verden, hvor man i et simuleringsmiljø
kan blive lært op i at beskytte sig mod de oversvømmelser, vi møder
ifm. storme og ekstrem nedbør, men også et sted hvor virksomheder
kan få testet deres løsninger af, og hvor byer og beredskaber kan blive
lært op i at beskytte borgerne og infrastruktur. Vi har fået en bevilling
fra UVEG på 1 mio. DKK og er stadig i gang med at fundraise. Bidrag
modtages.
Jeg kunne faktisk blive ved…. Derfor vil jeg opmuntre jer alle til at gå
forbi sekretariatet, som har til huse på Maglegårdsvej 2 hos Zealand og
ellers holde jer opdateret i nyhedsbreve og på LinkedIn.
Til sidst i min beretning, som altid bliver lidt for lang. I 2018 trådte CORO
ind i et år, hvor de strategiske initiativer samt målsætningerne for
foreningen bidrog til en styrkelse af foreningens rolle og legitimitet i
omverdenen, herunder videreudviklingen af CORO som en anerkendt
spiller i Danmark. Og selvfølgelig arbejder vi videre i 2019 for styrkelsen
af foreningens rolle og legitimitet.
Bestyrelsen har besluttet at bruge af egenkapitalen i 2018. Dog mindre
end budgetteret, og vi har for 2019 besluttet at bruge yderligere for at
kunne løfte på ambitionerne. Vi ønsker, at der fra 2020 med respekt for
det ønske om polstring, som blev fremsat på seneste
generalforsamling, bliver fokus på at opbygge en egenkapital.
Endnu engang tak til bestyrelsen, medlemmerne,
styregruppemedlemmerne, strategiske partnere og mest af alt
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sekretariatet for at byde ind på nu vores vision om, at vi i fællesskab
kan skabe vækst, vi er stolte af!
Vi ønsker at igangsætte en bevægelse der sætter Roskilde på
landkortet som knudepunktet for innovation, hvor nye løsninger testes i
Roskilde.
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