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Dagsordenspunkt 

5.2 

Cover -   Indsats vedr. overgangspulje til klyngekonsoli-

dering mv. 
Bilag 5.2.3.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

Bestyrelsen foreslås under dette punkt at igangsætte en overgangspulje på 35 mio. 

kr., der understøtter konsolidering af de eksisterende klyngeorganisationer frem til 

udgangen af 2020. 

 

Erhvervsfremmebestyrelsen strategi for decentral erhvervsfremme gældende fra 

2020 og frem skal bl.a. pege på erhvervs- og teknologiområder (styrkepositioner), 

inden for hvilke der kan udbydes offentlig medfinansiering til klynger og innovati-

onsnetværk. Udpegningen skal være med til at sikre, at antallet af offentligt finansie-

rede klynger og netværk i Danmark reduceres til 10-12 erhvervs- og teknologiområ-

der samt et mindre antal start-up klynger. Reduktion i antallet af klynger skal finde 

sted gradvist fra 2019 og ske under hensyn til eksisterende klyngers egne ønsker om 

fusioner. 

 

De eksisterende klyngeorganisationers økonomiske forudsætninger for at indgå i de 

forskellige konsolideringsprocesser varierer som følge af forskelle i finansieringskil-

der og udmøntningspraksis. Forskellen rummer risiko for, at lokale og/eller regionale 

klynger med god decentral virksomhedsforankring løber tør for ressourcer, og derved 

ikke kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Denne 

problemstilling kendes bl.a. fra en række klynger i Nordjylland. 

 

Det foreslås at afsætte en pulje på i alt 35 mio. kr., som kan søges af klyngeorganisa-

tioner til konsolideringsaktiviteter og forberedende aktiviteter til innovationssamar-

bejder. Indsatsen skal bidrage til at øge virksomhedernes udbytte af klyngeindsatsen, 

så konsolideringen af aktørerne sker via stærke, professionelle og efterspørgsels-

drevne klynger. Der lægges bl.a. vægt på, at ansøgere fremlægger en plan for virk-

somhedsorienteret fusion af mindst to organisationer til én juridisk enhed, og at der 

dokumenteres efterspørgsel via privat medfinansiering. Aktiviteter, der allerede er 

finansieret via Innovationsnetværk Danmark Programmet, kan ikke støttes. 

 

Indsatsen foreslås delvist finansieret af midler fra EU Regionalfonden (23,3 mio. kr.) 

og decentrale erhvervsfremmemidler (11,7 mio. kr.). 

 

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, vil sekretariatet udarbejde call/ansøg-

ningsmateriale, der forventes offentliggjort i april med forventet ansøgningsfrist maj 

2019 og forventet behandling på erhvervsfremmebestyrelsens møde den 26. juni 

2019. 

 

Initiativet er beskrevet nærmere i bilag 5.2.3.2. 

 

Diskussionspunkter Bestyrelsen kan drøfte det foreslåede udmøntningsforslag. 

 

 

Indstilling 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Prioriterer 35 mio. kr. til en overgangspulje til klyngekonsolidering finansie-

ret med 23,3 mio. kr. fra EU´s Regionalfond akse 1b samt 11,7 mio. kr. af de 

decentrale erhvervsudviklingsmidler. 
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