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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning under annonceringen på 96,0 

mio. kr. vedr. Grøn og Cirkulær omstilling i SMV’er, hvor bestyrelsen har afsat 

80,7 mio. kr. fra Regionalfonden og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremme-

midler. 

 

Baggrund 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 

2019 at udmønte op til 96,0 mio. kr. til styrkelse af grøn og cirkulær omstilling i de 

danske SMV’er. Annonceringen foregik i en ansøgningsrunde med frist 27. juni 

2019. Annonceringen indeholdt 3 delindsatser: 

 

1. Udvikling og afprøvning af nye koncepter og forretningsmodeller 

samt nye og eksisterende teknologier og metoder, som understøtter 

en højere værdiudnyttelse af materialer. 

2. Forretningsmæssige potentialer ved cirkulært design og produktud-

vikling 

3. Forretningsmæssige potentialer ved plastgenanvendelse 

 

Ansøgningerne er vurderet ud fra de opstillede krav og kriterier, herunder om de 

ligger inden for rammerne af regionalfondsprogrammet. 

 

Modtagne ansøgninger og videre proces 

Sekretariatet har modtaget i alt to ansøgninger med en samlet støtte på op til 95,25 

mio. kr. De to ansøgninger (som hver er fordelt på en ansøgning for Sjælland og en 

ansøgning for resten af landet) er indsendt af hver sin operatør, men er tæt koordi-

nerede, idet den ene ansøgning fokuserer på delindsats A+B, mens den anden om-

handler delindsats C 

 

De to ansøger om at blive operatør på projekterne, der gennemføres af brede kon-

sortier af klyngeorganisationer, Erhvervshuse, videninstitutioner, erhvervsorganisa-

tioner mv.: 

 

• Delindsats A+B: Ansøger; Lifestyle & Design (LD) Cluster, Her-

ning, med partnerskab bestående af blandt andet de 6 Erhvervshuse, 

Dansk Designcenter, CLEAN, Gate 21 og DAMRC 

• Delindsats C: Ansøger: CLEAN, Aarhus med partnerskab bestå-

ende blandt andet af Plastcenter Danmark, de 6 Erhvervshuse, Gate 

21 og Dansk Designcenter 

 

Samlet er projekternes formål at sætte gang i – og booste – den grønne og cirkulære 

omstilling, primært med afsæt i den målgruppe af danske virksomheder, der endnu 

ikke er nået så langt i den grønne og cirkulære omstilling.  
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Der er tale om to stærke ansøgninger, som begge har stærke og brede partnerskaber 

bag, der vurderes at kunne bidrage til grøn og cirkulær omstilling i erhvervslivet 

bredt set.  

 

Partnerskaberne bag ansøgningerne understøtter en landsdækkende indsats, der også 

kan tage højde for lokale og regionale forskelle i indsatsen. For begge ansøgninger 

gælder dog, at de ikke eksplicit har beskrevet, hvordan der konkret vil blive taget 

højde for lokale og regionale forskelligheder i virksomhedernes behov. Dette vurde-

rer sekretariatet som en svaghed i begge ansøgninger. Sekretariatet vil aftale nær-

mere med de to ansøgere, hvordan der konkret skal følges op på den regionale/lo-

kale dimension i projekterne.   

 

Det bemærkes, at de to ansøgere er klyngeorganisationer og at der i partnerkredsene 

i alt indgår 5 klyngeorganisationer, som dog for fleres vedkommende både har ope-

ratørroller på egentlige klyngeaktiviteter og aktiviteter målrettet det bredere er-

hvervsliv. Dette er i overensstemmelse med rammerne for annonceringen, hvor det 

fremgår, at operatører på indsatsen fx kan være innovationsnetværk.  

 

I det omfang ansøgningerne indeholder klyngerettede aktiviteter, vil disse aktivite-

ter imidlertid blive afvist som støtteberettigede. Klyngerettede aktiviteter omfatter i 

denne sammenhæng fx ledelses- og sekretariatsarbejde, der vedrører selve klynge-

organisationen, rekruttering af faglige kompetencer til selve klyngeorganisationen, 

rådgivning om styrket klyngeledelse og match-making-aktiviteter i klyngen. Så-

danne aktiviteter kan ikke støttes under prioritetsaksen i regionalfondsprogrammet, 

der vedrører grøn og cirkulær omstilling. 

 

Et tilsagn til de to projekter vil betyde, at organisationerne vil have bevillinger til 

aktiviteter frem til og med 2022, dvs. også efter at der udpeges klyngeorganisationer 

for 2021 og frem på de erhvervs- og teknologiområder, som bestyrelsen udpeger 

med strategien for decentral erhvervsfremme. Projekterne kan dermed potentielt ud-

sætte konsolideringen af klyngeindsatsen, som bestyrelsen ellers har til opgave at 

understøtte. Tilpasningen af aktørlandskabet på klyngeområdet må dog under alle 

omstændigheder forventes at ske gradvist – også efter 2020. Der er således eksiste-

rende tilsagn til klyngeorganisationer i den nuværende projektportefølje med finan-

siering i størrelsesordenen 170 mio. kr. i 2021 og 2022.  

 

Hovedparten af aktiviteterne i ansøgningerne ligger inden for rammerne af regional-

fondsprogrammet og annonceringen. Der vil dog inden tilsagnsudstedelse være be-

hov for yderligere klarlægning og vurdering af projektaktiviteterne som led i legali-

tetskontrollen. Følgelig kan enkelte projektaktiviteter i den videre sagsbehandlings-

proces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt til-

sagnsbeløb, der er mindre end indstillet. Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af 

oktober/november 2019. 
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Hvis bestyrelsen tiltræder indstillingen, vil sekretariatet gennemføre den endelige 

legalitetskontrol med henblik på at udstede tilsagn på de to ansøgninger. I tilsagns-

skrivelsen vil det blive præciseret, at projekterne ikke må indeholde klyngerettede 

aktiviteter.1 

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

Control. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der bevilges i alt op til 95,25 mio. kr., 

heraf: 

• 56,97 mio. kr. til Lifestyle & Design (LD) Cluster, og  

• 38,27 mio. kr. til CLEAN.  

 

 

 
1 For begge projekter gælder, at der er nogle udestående forhold, der skal afklares forud 

for endeligt tilsagn. De konkrete indstillinger fremgår af indstillingsnotaterne, som er 

tilgængelige for bestyrelsen i AdminControl 
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