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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af afsat pulje på 

35 mio. kr. til ansøgninger under Overgangspulje til klyngekonsolidering.  

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 

2019 at oprette en af overgangspulje på 35 mio. kr., der skal understøtte konsolidering 

af de eksisterende klyngeorganisationer frem til udgangen af 2020. 

  

Puljen er rettet mod at forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden 

finansiering i 2020, med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt 

finansierede klynger. Klynger i hele landet har kunnet søge overgangspuljen. 

 

Ansøgningerne er vurderet efter, om projekterne vil kunne gennemføres inden for 

rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1, ”Styrket innovation i 

SMV’er), indsatsområde b) ”Øget innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorga-

nisationer”. 

 

De ansøgninger, der vurderes at falde inden for programmets rammer, jf. ansøgnings-

materialet, er derudover vurderet ud fra 5 udvælgelseskriterier, hvoraf kriterie a er 

det væsentligste, da et projekt herunder kan opnå op til 40 af 100 mulige point. 

Kriterie a handler om at sætte virksomhedernes behov i centrum og bidrage til flere 

innovative virksomheder og består derudover af følgende: 

• Projektet vil blive vurderet på, om det har en klar og sammenhængende ef-

fektkæde samt gode og velbegrundede indikatorer og måltal.  

• Ansøgningen skal omfatte en perspektivrig plan for fusion af to eller flere 

klyngeorganisationer til én juridisk enhed, som er indrettet med henblik på at 

sætte virksomhedernes strategiske behov i centrum, og som understøtter må-

let om reduktion i antallet af klynger til 10-12 styrkepositioner samt et mindre 

antal start-up klynger. Der lægges positiv vægt på, at organisationen har en 

høj repræsentation af virksomheder i bestyrelsen, og at dens aktiviteter er 

tilgængelige for virksomheder i hele landet, evt. via flere geografiske place-

ringer. Indikatorer for de deltagende klyngeorganisationers kvalitet mv. kan 

eksempelvis være ECEI-certificering. Indsatsen skal som minimum finansie-

res med 25 pct. private midler, og der lægges positiv vægt på en høj privat 

medfinansieringsandel.  

 

Sideløbende med sagsbehandlingen af puljen har sekretariatet udarbejdet oplæg til 

bestyrelsens udpegning af erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner og spi-

rende områder), jf. dagsordenens pkt. 3. Herved bidrages til sammenhæng på tværs 

mellem indstillingerne vedr. overgangsfinansiering til klynger og den fremadrettede 

udpegning. De erhvervs- og teknologiområder, der relaterer sig til ansøgninger ind-

stillet til finansiering, indgår således alle i oplægget. 
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Modtagne ansøgninger og videre proces 

Sekretariatet har modtaget i alt 9 ansøgninger, som Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse skal tage stilling til. Der er samlet ansøgt om knap 43 mio. kr. Samlet indstilles 

6 ansøgninger til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 27 mio. kr. Det drejer sig 

om følgende projekter, hvor ansøger står i parentes: 

• Klyngekonsolidering på fødevareområdet (Agro Business Park) 

• Danmarks maritime klynge (Marcod) 

• TechINnovation (Aalborg Kommune) 

• Vision Denmark (ansøger af samme navn) 

• Klyngeorganisation for bedre sundhed (Welfare Tech) 

• Konsolidering af innovationsklynge for vandteknologi (CLEAN, Køben-

havn) 

 

Følgende tre ansøgninger indstilles til afslag: 

• Danmarks Energiteknologiklynge (CLEAN, Sønderborg) 

• Danmarks nye konsoliderede energiklynge (House of Energy) 

• Robotics Alliance (Erhvervshus Fyn P/S). 

 

Begge ansøgninger på energiområdet omfatter ambitiøse planer for fusion af danske 

energiklynger. Begge ansøgninger har dog - sammenlignet med ansøgninger, der ind-

stilles til tilsagn - i utilstrækkelig grad dokumenteret opbakning fra øvrige relevante 

klynger, centrale aktører i industrien og relaterede brancheorganisationer til gennem-

førelsen af planerne.  

 

Hovedindholdet i ansøgningen vedr. robotområdet består af aktiviteter, som det ikke 

har været muligt at adskille fra igangværende aktiviteter, der allerede er finansieret 

af Syddansk Vækstforum (i projekttilsagn overdraget til Erhvervsstyrelsen). 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 4.1.3.2, over ansøgninger, ansøgte beløb, samlet 

score og indstilling til afslag/tilsagn. 

 

Følges indstillingerne, udnyttes puljens midler ikke fuldt ud. Overskydende regional-

fondsmidler fra puljen vil kunne anvendes under regionalfondsprogrammets priori-

tetsakse 1 ”Styrket innovation i SMV’er”.  

 

På grund af kort sagsbehandlingstid fra ansøgningsfrist til udsendelse af mødemate-

riale til bestyrelsen har det ikke været muligt at få ansøgningerne oplyst fuldt ud i 

dialog med ansøgerne. Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug 

for legalitets- og statsstøttekontrol. Inden tilsagnsudstedelse vil der derfor være behov 

for yderligere klarlægning og vurdering af projektaktiviteters konformitet med struk-

turfondene. Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive 

vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er 

mindre end indstillet. Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af august-september 

2019. 
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Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger.  

 


