Vedrørende ansøgning til projekt ”Baristeriet”

Vækstforum Hovedstaden
Kongens Vænge 2
DK - 3400 Hillerød

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Vikon A/S har søgt 8,5 mio. kr. fra EU's Socialfond til at gennemføre projektet
”Baristeriet”.
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INDSTILLING
Sekretariat for Vækstforum Hovedstaden indstiller, at Vækstforum:


Giver afslag på ansøgningen.

SAGSFREMSTILLING
Fakta
Projekttitel:
Ansøger:
Partnere:
Samlet projektbudget:
Ansøgt EU-støtte:
Projektperiode:

Baristeriet
Vikon A/S
Jobcenter Brøndby
19.294.078 kr.
8.487.180 kr. Socialfonden, vedr.
inklusion via uddannelse og beskæftigelse
1-5-2015 til 30-4-2018

Baggrund og formål
Projektet vil afhjælpe udfordringen i hovedstadsområdet om at en alt for stor gruppe
borgere ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Denne gruppe har svært ved at
komme videre fra offentlig forsørgelse, og kan have brug for en særlig indsats for at
kunne opnå de basale færdigheder, som arbejdsmarkedet stiller krav om.
Projektets formål er at etablere et innovativt privat-offentligt partnerskab, som går
sammen om at afprøve afknopning og udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed i
et udsat byområde i København. Konkret tænker man at etablere en socialøkonomisk
virksomhed. Sideløbende hermed gennemføres et større antal indslusningsforløb for
især udsatte ledige, hvoraf nogle vil blive beskæftiget i den socialøkonomiske virksomhed.
Den afknoppede socialøkonomiske virksomhed tænkes etableret med et kafferisteri,
som forarbejder højkvalitets etiopisk kaffe med traditionelle ristningsmetoder, som er
meget arbejdsintensive, og som gør brug af viden, som kan findes blandt herboende afrikanere, specifikt etiopiere.
Projektets primære målgrupper er anført som:
1) Udsatte ledige med behov for virksomhedsrettet afklaringsforløb, herunder ledige
med f.eks. psykiske og fysiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked, og
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2) Ledige med iværksætter-potentiale/planer.
Aktiviteterne i projektet omfatter:
 Netværksaktiviteter i lokalområdet, afprøvning af socialøkonomiske virksomheder,
rådgivning for de socialøkonomiske virksomheder
 Individuelt tilrettelagte indslusningsforløb, afklaringsforløb, kompetenceudvikling,
iværksætterkurser, produktionskurser og vejledning.
Effekter og resultater
Projektet forventer følgende resultater:
 204 personer deltager i indslusningsforløb
 96 deltagere gennemfører virksomhedsrettede indslusningsforløb
 Der er oprettet en levedygtig socialøkonomisk virksomhed, og 6 deltagere er beskæftigede i den socialøkonomiske virksomhed umiddelbart efter deltagelse i projektet
 17 deltagere er i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelse i projektet
 73 deltagere er jobsøgende umiddelbart efter deltagelse i projektet
Økonomi
Projektet har et udgiftsbudget på 19,3 mio. kr. Finansieringen sker via:
 EU-medfinansiering: 8,5 mio. kr.
 Deltagerunderhold: 10,8 mio. kr.
Sekretariatets vurdering
Projektansøgningen har været drøftet i Rådgivningsgruppen, og vurderingerne herfra
er medtaget i sekretariatets vurdering.
Projektet understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, som blandt andet vil investere i bedre inklusion af borgere på kanten af
arbejdsmarkedet fx ved brug af socialøkonomiske virksomheder.
Projektet passer også godt ind i socialfondsprogrammet vedr. inklusion via uddannelse
og beskæftigelse, da det understøtter målet om at øge beskæftigelsen for personer på
kanten af arbejdsmarkedet. Dog synes projektet at henvende sig til en bredere gruppe
af udsatte personer, end hvad der er muligt under denne indsat i programmet. Iværksætteraktiviteter skal søges under en anden prioritet i socialfondsprogrammet.
Samtidig skal midlerne fra Socialfonden anvendes til en additionel indsats (en indsats
der giver merværdi), der supplerer initiativerne i de nye nationale reformer, samt eksisterende nationale, regionale og lokale initiativer. Indslusningsforløb for personer langt
fra arbejdsmarkedet skal gennemføres som et samarbejde mellem flere parter. Og for
at øge sandsynligheden for at få effekt af indsatsen, stilles der krav om, at private virksomheder deltager i forløbene.
Det påtænkte projekt bidrager til løsningen af nogle kommunale opgaver i forhold til
personer på kanten af arbejdsmarkedet. For at sikre additionaliteten samt en koordine-
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ring i forhold til øvrige kommunale aktiviteter, er det sekretariatets vurdering, at det er
afgørende for projektets gennemførelse at de henvisende kommuner udviser mere aktivt engagement i projektet og deltager f.eks. med kontant medfinansiering eller timer.
Et kommunalt engagement ville også øge sandsynligheden for, at projektet kan videreføres, når finansiering fra EU ophører.
Sekretariatet finder endvidere, at projektets effektkæde ikke er tilstrækkelig underbygget, hvorfor der er en manglende sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output
og forventede resultater.
Derudover er der flere uafklarede forhold i ansøgningen. F.eks. foreligger der ikke en
forretningsplan for den socialøkonomiske virksomhed. Det fremgår ikke klart, hvordan
projektet tænker at lave indslusningsforløb i tæt samarbejde med private virksomheder i et omfang, som svarer til de forventede antal deltagere.
Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til afslag.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Ikke relevant.
JOURNALNUMMER
15002549.
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