
Bilag 4.1.3.2. Oversigtsnotat** 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt kr. 
Herunder delansøgt EU-

beløb (kr.) 

Herunder delansøgt 

DEM-beløb (kr.) 

Samlet score 

0-100 
Indstilling* 

Klyngekonsolidering på fødevareområdet Agro Business Park 2.352.993,50  1.568.662,50 784.331,00 88 Tilsagn 

Projektet handler om fusion af klyngerorganisationerne Nordjysk Fødevareerhverv og Agro Business Park samt plan for yderligere konsolidering blandt parterne (Agro Business Park A/S, 

Videncenter for Fødevareudvikling og Danish Food Cluster) bag innovationsnetværket for fødevarer (DFI). Projektet bidrager dermed til reduktion i antallet af klyngeorganisationer og 

konsoliderer klyngelandskabet inden for fødevareområdet. 

 

Danmarks maritime klynge Marcod 3.148.808,50 2.722.009,25 426.799,25 81 Tilsagn 

Projektet har til formål at skabe én national klyngeorganisation inden for søfart og maritim industri. Projektet omfatter fusion af tre maritime klyngeorganisationer: MARCOD, Fyns Maritime 

klynge og Maritime Development Center (MDC). Der er dokumenteret opbakning til fusionsplanen, bl.a. fra industrien, som derved vil bidrage til reduktion i antallet af klynger. 

 

TechINnovation Denmark Aalborg kommune 5.346.000,34 3.564.000,34 1.782.000,00 81 Tilsagn 

Projektet har til formål at etablere én national IKT-klynge. Konkret fusioneres klyngeorganisationerne BrainsBusiness, it-Forum og innovationsnetværket Infinit. Projektets konsolideringsplan 

er perspektivrig og har dokumenteret opbakning. 

 

Vision Denmark Vision Denmark 8.354.499,00 5.569.666,00 2.784.833,00 70 Tilsagn 

Ansøgning omfatter fusion mellem organisationen Interactive Denmark og klyngeaktiviteter ved bl.a. The Animation Workshop/VIA, der skal samles til én klyngeorganisation – Vision 

Denmark – inden for den digitale visuelle industri. Projektet bidrager til reduktion i antallet af aktører. 

 

Klyngeorganisation for bedre sundhed Welfare Tech 2.625.000,27 1.750.000,18 875.000,09 68 Tilsagn 

I projektet gennemføres en konsolideringsproces med henblik på at skabe etablere én samlet klyngeorganisation inden for life science-området (velfærdsteknologi, digital sundhed, 

medicoteknologi, biotek og farma). Projektet omfatter konkret fusion af klyngeorganisationerne Life Science Innovation North Denmark (LSI), Welfare Tech og MedTech Innovation. 

Projektet bidrager til reduktion i antallet af klynger. 

 

Konsolidering af innovationsklynge for 

vandteknologi 

CLEAN, KBH 4.237.515,00 2.938.240,00 1.299.275,00 65 Tilsagn 

Projektet skaber en konsolideret innovationsklynge for vandteknologi. Planen omfatter en fusion mellem klyngerne CLEAN og Danish Water Forum samt flere andre projektinitiativer. 

Projektet er et skridt i retning af samling af aktører inden for vandteknologiområdet, der kan ses som en del af det bredere miljøteknologiske felt. 

 

Danmarks nye konsoliderede energiklynge House of Energy 8.930.131,84 6.378.665,60 2.551.466,24 38 Afslag 

Projektet vil gennemføre ambitiøs fusionsproces for danske energiklynger. Sammenlignet med projekter indstillet til tilsagn foreligger der i utilstrækkelig grad dokumenteret opbakning fra 

øvrige energiklynger og/eller energierhvervet.  

 

Danmarks Energiteknologiklynge  CLEAN, Sønderborg 2.336.400,00 1.598.900,00 737.500,00 30 Afslag 

Projektet vil gennemføre ambitiøs fusionsproces for danske energiklynger. Sammenlignet med projekter indstillet til tilsagn foreligger der i utilstrækkelig grad dokumenteret opbakning fra 

øvrige energiklynger og/eller energierhvervet. 

 

Robotics Alliance Erhvervshus Fyn P/S 4.137.375,00 2.758.250,00 1.379.125,00 0 Afslag 

Projekter handler overordnet om fusion af Odense Robotics, Innovationsnetværket RoboCluster og UAS Denmark. Projektet har ikke kunne redegøre for adskillelsen mellem det ansøgte 

projekt og tidligere modtaget tilsagn fra Syddansk Vækstforum til lignende igangværende aktiviteter. 

 

* For alle projekter, der indstilles til finansiering, indstilles op til fuld finansiering i forhold til det ansøgte beløb. 

** Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admin Control. 


