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Intro
bips har i regi af cuneco udviklet en række standarder og services, som danner
grundlag for en bedre udveksling af data gennem byggeriets processer. De nye
standarder kaldes samlet: CCS – cuneco classification system. CCS strukturerer og
klassificerer data entydigt og sikrer herved, at data kan genbruges fra idé til drift.

Dato 25.10.2013

bips har i perioden 2013-2014 fået bevilget EU-socialfondsmidler via Region
Hovedstadens vækstfond til projektet: ”Digitale kompetencer i byggeriet”, som
skal kickstarte implementeringen af CCS i Region Hovedstaden ved at sikre, at
medarbejderne opkvalificeres til at arbejde på basis af CCS.
Projektet består af flg. aktiviteter:
 STARTmøder
 STARTkurser
 STARTprojekter
Hovedaktiviteten er STARTprojekter, hvor en række virksomheder og offentlige
institutioner får hjælp til at opkvalificere organisationen og medarbejderne til at
arbejde med CCS. STARTprojekterne har forskellig karakter, da de skræddersyes til
den enkelte virksomheds behov. De kan fx bestå af strategisk rådgivning, kurser,
sidemandsoplæring og teknisk support.
Der udbydes i alt 2 mio. kr. til STARTprojekter. Puljen ønskes fordelt på 7-15
STARTprojekter, der gennemføres i perioden 1.10. 2013 - 31.12.2014.
”Digitale kompetencer i byggeriet” ønsker derfor at få kontakt med virksomheder
og offentlige organisationer, som er interesserede i at deltage i et STARTprojekt.

Digitale kompetencer i byggeriet er et projekt i bips, der skal opkvalificere medarbejdere
i Region H til brug af cuneco classification system – byggebranchens nye fælles grundlag
for informationsudveksling. Projektet støttes af EU's Socialfond via Region H og udføres i
samarbejde med cuneco.
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Hvad er et STARTprojekt?
At deltage i et STARTprojekt giver mulighed for at komme på forkant med
udviklingen.
Der kan være forskellige typer af STARTprojekter, fx:
 Forberedelsesprojekter, hvor en virksomhed gør sig parat til at anvende CCS
vha. interne kurser o.lign.
 Anvendelsesprojekter, hvor virksomheder anvender CCS på et konkret
byggeprojekt og opkvalificeres i forbindelse med selve projektarbejdet.
 Netværksprojekter, hvor organisationer – fx sygehuse og kommuner – går
sammen i et netværk om at blive opkvalificeret til CCS.
STARTprojekternes emner kan være forskelligartede, blot de ligger inden for
området ”implementering af CCS”. Emnet kan dog også omfatte relaterede
arbejdsmetoder og værktøjer, såsom bips’ øvrige værktøjer og BIM generelt.
Det konkrete STARTprojekt defineres i en dialog mellem virksomheden og bips’
projektsekretariat pba. virksomhedens aktuelle behov. Pba. emne og behov
vælges den mest hensigtsmæssige metode til opkvalificering. Det kan fx være en
kombination af strategisk rådgivning, kurser, sidemandsoplæring og teknisk
support.
STARTprojektet ledes af en projektleder, som udvælges af virksomheden og
projektsekretariatet i samråd. Det kan enten være en intern medarbejder i
virksomheden eller en ekstern konsulent med særlig viden om CCS.
Projektlederen danner bro mellem virksomheden og bips og har ansvaret for, at
de aftalte aktiviteter – som fx rådgivning, undervisning eller support – bliver
gennemført.
Alle projektaktiviteter skal være gennemført senest 31.12.2014.
Hvad får man – og hvad skal man give?
Virksomheden, der deltager, får støtte fra ”Digitale kompetencer i byggeriet” til at
opkvalificere sine medarbejdere til CCS. Til gengæld skal virksomheden
dokumentere de timer, medarbejderne anvender på projektet, ud fra et sæt givne
retningslinjer.
Det betyder konkret at:


Virksomheden får støtte til at opkvalificere sig – enten ved at få betalt en
ekstern konsulent til rådgivning & undervisning, eller ved at få refunderet
lønudgifterne til interne eksperter, der opkvalificerer deres kolleger.



Virksomheden dokumenterer de timer, som medarbejderne anvender på
projektet, så disse timer kan indgå som medfinansiering. Dokumentationen
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sker via udfyldelsen af skemaer, som er baseret på EU's regler for
Socialfondsstøttede projekter.


Virksomheden skal i et begrænset omfang stå til rådighed for interviews, så
projektsekretariatet kan evaluere og formidle de opnåede erfaringer ud til
den øvrige branche via artikler og cases.

Læs mere i bilag 1: ”Støtte og medfinansiering”.
Hvordan kan man komme med i et STARTprojekt?
Man skal søge projektsekretariatet i bips om at deltage i et STARTprojekt.
For at komme i betragtning skal man indsende en kortfattet idébeskrivelse til
Jesper Salling Nielsen på js@bips.dk. Idébeskrivelsen udarbejdes på basis af en
skabelon, som hentes på www.cuneco.dk/START.
STARTprojekterne udvælges løbende ud fra en række kriterier, der omhandler
forventet effekt samt spredning på virksomhedstype og -størrelse. Kriterierne er
beskrevet i bilag 2: ”Udvælgelseskriterier”.
Det er en forudsætning for at deltage, at virksomheden har en adresse i Region
Hovedstaden, da projektet er finansieret af regionale EU-midler.
Mere information
Læs mere om CCS og STARTprojekter på www.cuneco.dk/START.
Spørgsmål kan rettes til Jesper Salling Nielsen på js@bips.dk eller på tlf. 20203636.
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Bilag 1: Støtte og medfinans i STARTprojekter

Støtte
Der udbydes i alt 2 mio. kr. i støtte til STARTprojekter. Puljen ønskes fordelt på 715 individuelle STARTprojekter. Støttebeløbet til det enkelte projekt forventes at
ligge i spektret 50.000 - 500.000 kr.
Støtten kan enten gå til at få betalt en ekstern konsulent til rådgivning &
undervisning eller til at få refunderet lønudgifterne til interne eksperter, der
opkvalificerer deres kolleger – eller til en kombination.
Støtten kan kun gå til dokumenterede timeudgifter – ikke til software, indirekte
udgifter o.lign.
Medfinans
Da STARTprojekterne er støttet med EU-midler, er der krav om en vis
medfinansiering i form af dokumentation af de timer, som medarbejderne har
anvendt på opkvalificeringen.
Forholdet mellem støtte og medfinansiering er 1:3, forstået på den måde, at ud af
STARTprojektets samlede (time)budget dækker ”Digitale kompetencer i
byggeriet” de 25%, mens de øvrige 75% skal indgå som medfinansiering.
Sagt med andre ord – modtager virksomheden fx gratis konsulenthjælp til en
værdi af 100.000 kr., skal virksomheden dokumentere medarbejdertimer til en
værdi af 300.000 kr. som medfinansiering.
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Eksempler på STARTprojekter
STARTprojekterne skræddersyes til den enkelte virksomhed eller organisations
behov og kan derfor være meget forskellige. I boxene ses to forskellige illustrative
eksempler.
Eksempel 1: Et netværk opkvalificeres af en ekstern konsulent
Et netværk af kommuner går sammen om at opkvalificere sig til CCS via en række
fælles workshops og møder. De får hjælp af en ekstern CCS-ekspert og medfinansierer
ved at dokumentere de anvendte medarbejdertimer.
Hvis konsulenthjælpen har en værdi af 100.000 kr., skal der dokumenteres
medarbejdertimer til en værdi af 300.000 kr.

Eksempel 2: En virksomhed opkvalificeres af interne eksperter
En ingeniørvirksomhed har en intern medarbejder med særlige CCS-kompetencer.
Denne medarbejder sættes i spidsen for et STARTprojekt, hvor hans eller hendes
viden bredes ud i virksomheden, idet ekspertmedarbejderen fungerer som underviser
og supporter for sine kolleger.
Alle medarbejdere på STARTprojektet dokumenterer deres timeforbrug, og
ekspertmedarbejderens timer bliver refunderet. Hvis fx ekspertmedarbejderen skal
have refunderet 100 timer, skal der dokumenteres 300 timer som medfinansiering fra
hans kolleger.
Dokumentation
Dokumentationen sker via udfyldelsen af skemaer, som er baseret på EU's regler
for Socialfondsstøttede projekter. Der skal bl.a. anvendes specifikke
timeregistreringsskemaer.
Værdien af medarbejdernes timer skal opgøres til kostpriser, som beregnes ud fra
deres individuelle løn. Beregningen foretages af projektsekretariatet hos bips pba.
EUs omregningsnøgle.
Projektsekretariatet leverer alle de nødvendige skemaer og retningslinjer i
forbindelse med aftaleindgåelsen og bistår løbende med den nødvendige
vejledning, så dokumentationen kan ske så gnidningsfrit som muligt.
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Bilag 2: Udvælgelseskriterier for STARTprojekter

Intro
bips har i perioden 2013-2014 fået bevilget EU-socialfondsmidler via Region
Hovedstadens vækstfond til projektet: ”Digitale kompetencer i byggeriet”, som
skal kickstarte implementeringen af CCS (cuneco classification system) i Region
Hovedstaden ved at sikre, at medarbejderne opkvalificeres til at arbejde på basis
af CCS.
Hovedaktiviteten er STARTprojekter, hvor en række virksomheder og offentlige
institutioner får hjælp til at opkvalificere organisationen og medarbejderne til at
arbejde med CCS. STARTprojekterne skræddersyes til den enkelte virksomheds
behov og kan fx bestå af strategisk rådgivning, kurser, sidemandsoplæring og
teknisk support.
Der udbydes i alt 2 mio. kr. i støtte til STARTprojekter. Puljen ønskes fordelt på 715 relevante STARTprojekter, der gennemføres i perioden 1.10. 2013 31.12.2014. Støttebeløbet til det enkelte projekt forventes at ligge i spektret
50.000 - 500.000 kr.
Det er en forudsætning for at deltage, at virksomheden har en adresse i Region
Hovedstaden, da projektet er finansieret af regionale EU-midler.
Udvælgelseskriterier
STARTprojekterne vælges ud fra følgende kriterier (i ikke-prioriteret rækkefølge):
1. Ambassadøreffekt: Der lægges vægt på at gennemføre STARTprojekter
med virksomheder, som har udviklingskraften til at gå foran som
rollemodel for den øvrige branche, og som kan give en stor effekt som
ambassadør for CCS.
2. Nyhedsværdi: Formålet med at støtte individuelle STARTprojekter er også
at få erfaringer med implementering af CCS og casehistorier, der kan
inspirere andre virksomheder og hjælpe dem til at gå i gang. Det enkelte
STARTprojekt vurderes derfor også ud fra, hvor nyskabende det er, og i
hvor høj grad formidlingen fra projektet vil være af almen interesse.
3. Nytteværdi: Det ønskes at gennemføre STARTprojekter, der skaber værdi
hos de deltagende virksomheder og får en blivende effekt. I udvælgelsen
ses derfor også på, hvilke STARTprojekter som ud fra virksomhedernes
forudsætninger vurderes at få den største, blivende effekt.
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4. Spredning på virksomhedstyper: Alle virksomheder og organisationer i
byggeriets værdikæde, lige fra bygherrer, bygherrerådgivere, arkitekter og
ingeniører til entreprenører og materialeleverandører kan deltage i et
STARTprojekt. Byggeriets primære kravstillere: de store byg- og
driftsherrer samt totalentreprenører vurderes dog som særligt vigtige
målgrupper, fordi de kan fungere som lokomotiv for udviklingen ved at
stille krav til deres leverandører.
5. Spredning på virksomhedsstørrelse: Det ønskes at gennemføre
STARTprojekter i både små, mellemstore og større virksomheder.
6. Spredning på it-værktøjer: Det er et mål, at CCS integreres bredt i
branchens gængse softwareprogrammer. Derfor ønskes ideelt en
spredning på anvendelsen af de it-værktøjer/softwareprogrammer, som
indgår i STARTprojekterne samlet set.
7. Flere aktører i projektet: Der kan gennemføres STARTprojekter såvel i den
enkelte virksomhed som i netværk eller på byggeprojekter med flere
aktører involveret. Involveringen af flere aktører vurderes som en fordel,
da CCS netop er det fælles sprog, der skal sikre et bedre samspil og
udveksling mellem aktørerne.
8. Antal opkvalificerede medarbejdere: ”Digitale kompetencer i byggeriet”
har som mål at opkvalificere min. 200 medarbejdere i Region
Hovedstaden – primært vha. STARTprojekterne. Så jo flere medarbejdere,
der omfattes af det enkelte STARTprojekt og får løftet deres
kompetencer, jo bedre.
STARTprojekterne vil blive udvalgt pba. en samlet vurdering af ovenstående
kriterier.
Ansøgning
For at komme i betragtning til at deltage i et STARTprojekt skal man indsende en
kortfattet idébeskrivelse til projektsekretariatet ved Jesper Salling Nielsen på
js@bips.dk. Idébeskrivelsen udarbejdes på basis af en bestemt skabelon, som skal
hentes på www.cuneco.dk/START.
Der tages løbende stilling til de indsendte ansøgninger ud fra ovenstående
udvælgelseskriterier.
Projektsekretariatet kontakter de enkelte ansøgere snarest muligt efter, at
ansøgningen er modtaget.
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