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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Indhold 

Innovation er en central drivkraft for virksomheders vækst, udvikling og konkurren-

ceevne. Dansk erhvervsliv har et højt innovationsniveau både globalt set og sam-

menlignet med de øvrige EU-lande. Danske virksomheder bruger dog relativt få res-

sourcer på investeringer i innovation sammenlignet med OECD. Samtidig er der 

tegn på, at særligt SMV’erne halter bagefter og at forskellen til de store virksomhe-

der vokser. Danmark ligger således under EU-gennemsnittet i forhold til andelen af 

innovative SMV’er.  

 

Mange SMV´er ser muligheder i at indgå i innovationssamarbejde med videninstitu-

tioner men oplever en række barrierer. Det handler primært om manglende viden 

om samarbejdsformer og samarbejdspartnere, men skyldes også begrænsede res-

sourcer hos videninstitutionerne, forskellige tidshorisonter hos SMV’er og videnin-

stitutionerne samt forskellige organisationskulturer og kommunikationsformer.  

 

Indsatsen skal være med til at understøtte samarbejde og videnoverførsel fra uddan-

nelses- og videninstitutioner til SMV’er, så ny viden fra videninstitutioner i højere 

grad omsættes af virksomhederne til udvikling af nye produkter og services.  

 

Evalueringen af strukturfondsprojekterne har vist at projekter med fokus på innova-

tionssamarbejde er blandt de projekter, som har opnået de bedste evalueringer. Flere 

af projekterne har private virksomheder ”stående i kø” for at komme med.  En 

større andel af disse projekter udløber imidlertid i løbet af i år og næste år.  

 

Målgruppe 

Der foreslås derfor en indsats for at øge innovationssamarbejdet mellem virksomhe-

der og videninstitutioner. Indsatsen kan udvide og videreføre eksisterende operatø-

rers innovationssamarbejder. Også nye projekter med fokus på innovationssamar-

bejde vil kunne søge om tilskud. Af hensyn til at indsatsen skal have en vis bredde 

og den forestående konsolidering på klyngeområdet, vil der ikke blive ydet støtte til 

projekter, hvor klyngeorganisationer er operatør. Det vil dog vurderes positivt, hvis 

klyngeorganisationer indgår i projektet som partnere med operatøren med henblik 

på at fremme innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, 

der kan søge støtte under dette indsatsområde. En klyngeorganisations opgaver i 

projektet må dog kun udgøre en mindre del af det samlede projekt. 

 

Indsatsen skal have blik for og adressere lokale og regionale udfordringer og poten-

tialer, så virksomhedernes individuelle behov bliver det bærende for udmøntningen.  

 

Økonomi 

Der foreslås at der afsættes i alt op til 52,9 mio. kr. til en indsats med fokus på at 

understøtte små og mellemstore virksomheders innovationssamarbejde. Heraf af-

sættes 37,9 mio. kr. fra Regionalfonden, prioritetsakse 1 ”Styrket innovation i 

SMV’er”, indsatsområde a) ”Innovationssamarbejder mellem virksomheder og vi-

deninstitutioner” samt 15 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler i 2019. 



 2/3 

 

 

Dagsordenspunkt 

3.3.1. 
Cover – Idebeskrivelse vedr. innovationssamarbejder Bilag 3.3.1.1 

Der er 37,9 mio. kr. tilbage i regionalfondsprogrammet til medfinansiering af inno-

vationssamarbejde. Fuld udmøntning af midlerne på nuværende tidspunkt vurderes 

at være nødvendigt for at sikre fuldt hjemtag af EU-midlerne. Derfor lægges der op 

til at give tillægsbevillinger til eksisterende projekter, da det vurderes at være en 

mere effektiv og effektfuld anvendelse af midlerne.   

 

Det foreslås også at afsætte 15 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til 

indsatsen. Midlerne afsættes dels for at imødekomme efterspørgslen og dels for at 

opfylde en forpligtelse i den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesyste-

met, hvoraf det fremgår, at der årligt i 2019-2021 skal omprioriteres 20 mio. kr. af 

de decentrale erhvervsfremmemidler på forskning og udviklingsprojekter (FoU-for-

pligtigelsen).  

 

Der er i indeværende år anvendt 5 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler 

på forsknings- og udviklingsprojekter. For at overholde forpligtigelsen og anvende 

de prioriterede midler i indeværende år, vil bestyrelsen undtagelsesvis modtage ind-

stillinger om tilsagn til medfinansiering i skriftlig procedure ultimo november.  

 

Til bestyrelsens orientering har sekretariatet modtaget en række ansøgninger til den 

strategiske pulje. Såfremt der her viser sig at være projekter, der indstilles til tilsagn 

og som lever op til den ovenfor nævnte FoU-forpligtigelse, vil bestyrelsen kunne af-

vente godkendelse af ansøgninger til innovationssamarbejder til bestyrelsesmødet i 

januar 2020.  

 

Varighed 

Projekterne forventes gennemført i perioden 1. januar 2020 til medio 2022.  

 

Tidsplan 

• Initiativet forventes annonceret medio oktober 2019  

• Frist for indsendelse af ansøgninger medio november 2019  

• OBS: Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens skriftlige godkendelse ul-

timo november 2019  

• Primo december udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag  

 

 

Diskussionspunkter 

Bestyrelsen kan drøfte forslag til annonceringsmateriale som beskrevet i vedlagte 

bilag, samt procedure for skriftlig forelæggelse af indstillinger til tilsagn om medfi-

nansiering.  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at: 

• der afsættes i alt op til 52,9 mio. kr., heraf 37,9 mio. kr. fra Regionalfonden 

samt 15 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler, der skal styrke in-

novationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner.  

• ansøgninger om medfinansiering forelægges bestyrelsen i skriftlig proce-

dure. Det gøres for at sikre efterlevelse af FoU-forpligtigelsen, som inde-

bærer at bestyrelsen skal anvende 20 mio. kr. i indeværende år på projekter, 

der kvalificerer som forsknings- og udviklingsprojekter.  
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