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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af restmidler på 

7,96 mio. kr. fra pulje på 35 mio. kr. afsat til klyngekonsolidering.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 2019 at oprette en over-

gangspulje på 35 mio. kr., der skal understøtte konsolidering af de eksisterende klyn-

georganisationer 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. 

 

Bestyrelsen besluttede på møde den 26. juni at støtte i alt 6 ansøgninger med et samlet 

beløb på op til 27 mio. kr. og at genudbyde restmidlerne på 7,96 mio. kr. fra puljen. 

 

Modtagne ansøgninger  

Sekretariatet har modtaget i alt fem ansøgninger under genudbuddet. Efterfølgende 

er en ansøgning (Smartlog 3.0 – Aalborg Universitet) trukket tilbage. Således skal 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tage stilling til fire ansøgninger. Der er samlet 

ansøgt om 11,5 mio. kr.  

 

To ansøgninger indstilles til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 7,96 mio. kr. 

Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansøger står i parentes: 

• Klyngeorganisation for bedre sundhed (Welfare Tech) (tillægsansøgning) 

Scorer 72 point 

• Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge (House of Energy) Scorer 65 

point 

 

Følgende to ansøgninger indstilles til afslag: 

• Materialeteknologiklynge (CLEAN, København) Scorer 38 point 

• Bornholms fødevarehub (Bornholms Landbrug & Fødevarer) Scorer 32 point 

 

Ansøgningerne er vurderet efter krav og kriterier i annonceringsmaterialet. Sidelø-

bende med sagsbehandlingen af puljen har erhvervsfremmebestyrelsen vedtaget ud-

kast til strategi, herunder udpegning af erhvervs- og teknologiområder (styrkepositi-

oner og spirende områder). De erhvervs- og teknologiområder, der relaterer sig til 

ansøgninger indstillet til finansiering, indgår i strategiudkastet. 

 

Projekternes indhold 

Projektet Klyngeorganisationen for bedre sundhed er en tillægsansøgning til projekt 

af samme navn indstillet til støtte under først udbud af klyngekonsolideringspuljen. 

Projektet omfatter en konkret fusion af klyngeorganisationerne Life Science Innova-

tion North Denmark (LSI), Welfare Tech, MedTech Innovation og med denne 
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ansøgning nu også Copenhagen Healthtech Cluster (CHTC). Formålet er at etablere 

én samlet klyngeorganisation inden for life science og velfærdsteknologi (velfærds-

teknologi, digital sundhed, medicoteknologi, biotek og farma). Projektet indstilles til 

delvist tilsagn, da det overordnet vurderes, at tillægsansøgningen udvider og supple-

rer den eksisterende indstillede bevillings aktiviteter, og i tråd hermed bidrager til 

klyngekonsolideringen. Det vurderes, at projektet nu yderligere understøtter et sam-

menhængende og gennemskueligt erhvervsfremmesystem. 

 

Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge vil i en konsolideringsproces afsøge mu-

lighederne for at favne energiteknologi i én klyngeorganisation med en stærkt og er-

hvervsrettet governance-struktur. Projektet samler klynger med væsentlige energiak-

tiviteter med henblik på at skabe forenkling, og vil udover konsolideringsaktiviteter 

gennemføre virksomhedsrettede innovationsaktiviteter. 

 

Sekretariatets indstilling om tilsagn til projektet Danmarks Nye Konsoliderede Ener-

giklynge bygger på en vurdering, hvor det er tungtvejende, at ansøger har sandsyn-

liggjort, at mindst to af de fem deltagende klyngeorganisationer på energiteknologi-

området fusionerer, og dermed opfylder puljens minimumskrav om. Det er dog ifølge 

ansøger ikke sikkert, men blot muligt, at projektet fører til yderligere fusioner blandt 

de i alt fem deltagende klynger på energiteknologiområdet. Ifølge ansøger agter de 

ikke-fusionerende klynger i så fald at opretholde deres selvstændige virke indtil vi-

dere. 

 

Ansøgningen vedr. Materialeteknologiklyngen tager sigte på, at parterne vil afklare, 

om der er basis for et tættere samarbejde inden for krydsfeltet mellem materiale- og 

miljøteknologi, herunder at undersøge om der er basis for hel eller delvis fusion af 

klyngerne inden for materialeteknologi og miljøteknologi. Hertil, og som led i de 

undersøgende aktiviteter vedr. konsolidering, påtænkes gennemført en række inno-

vationsforbedrende aktiviteter. Der er i vurderingen skelet til bestyrelsens forelø-

bige prioritering og strategiarbejde fra juni 2019, hvor der ikke er lagt op til en selv-

stændig materialeteknologiklynge. Derudover vurderes det usikkert, om planen for 

fusion/konsolidering reelt leder til fusion, da konsolideringsaktiviteterne er af pri-

mær undersøgende og afklarende karakter.  

 

Projektet vedr. Bornholms Fødevarehub har som overordnet formål at etablere et for-

pligtigende samarbejde med Agro Business Park/Danish Food Innovation og dermed 

blive en (selvstændig) del af den fremtidige organisation, der skal videreudvikle Dan-

marks styrkeposition Fødevare og Bioressourcer. Dertil ønsker ansøger særligt en vi-

dereudvikling af Nationalt Ressourcecenter for oplevelsesøkonomi og maddannelse 

(NROM) samt et mindre omfang af innovations- og virksomhedsrettede aktiviteter. 

Ansøgningen vurderes ikke i tilstrækkelig grad at understøtte fusion af to eller flere 

klyngeorganisationer til én juridisk enhed, som understøtter målet om reduktion i an-

tallet af klynger. Projektet sigter på at etablere et samarbejde mellem fortsat selvstæn-

dige klyngeorganisationer frem for fusion. 

 

Videre proces 
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Følges indstillingerne, udnyttes puljens midler i udgangspunktet fuldt ud. Da det ikke 

har været muligt pt. at få ansøgninger indstillet til tilsagn oplyst fuldt ud i dialog med 

ansøgerne, herunder særligt vedrørende oplysninger til brug for legalitetskontrol, vil 

der inden tilsagnsudstedelse være behov for yderligere vurdering af projektaktivite-

terne. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der bliver mindre end indstillet. Evt. 

overskydende regionalfondsmidler fra puljen vil kunne anvendes under regional-

fondsprogrammets regler herfor.  

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.8.2., over ansøgninger, ansøgte beløb, samlet 

score og indstilling til afslag/tilsagn. 

 

Ansøgninger og indstillingsnotater er tilgængelige i Admincontrol. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

- Godkender vedlagte indstillinger i bilag 5.8.2.  
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