
Bilag 5.8.2. Oversigtsnotat – Restmidler fra pulje til klyngekonsolidering 

 

Projekttitel Ansøger 
I alt ansøgt 

kr. 

Herunder delansøgt 

EU-beløb (kr.) 

Herunder delansøgt 

DEM-beløb (kr.) 

I alt indstillet kr. Samlet score 

0-100 
Indstilling* 

Klyngeorganisation for bedre 

sundhed 

Welfare Tech 1.660.092 1.106.728 553.364 Op til 1.312.500 72 A 

Der er tale om en tillægsansøgning til projekt af samme navn indstillet til støtte under først udbud af klyngekonsolideringspuljen. I projektet gennemføres en konsolideringsproces med 

henblik på at etablere én samlet klyngeorganisation inden for life science og velfærdsteknologi (velfærdsteknologi, digital sundhed, medicoteknologi, biotek og farma). Projektet omfatter 

konkret fusion af klyngeorganisationerne Life Science Innovation North Denmark (LSI), Welfare Tech, MedTech Innovation og nu også Copenhagen Healthtech Cluster (CHTC). 

Overordnet er det nye i projektet at fusionspartnerkredsen udvides med CHTC og at der dermed sker en bredere inddragelse af virksomheder.    

Danmarks Nye Konsoliderede 

Energiklynge 

House of Energy 7.955.855 4.517.217 3.438.638 Op til 6.649.867 65 A 

Projektets partnere vil i en konsolideringsproces afsøge mulighederne for at favne energiteknologi i én klyngeorganisation med en stærkt og erhvervsrettet governance-struktur. 

Processen forankres i en styregruppe bestående af tre bestyrelsesmedlemmer fra hver af de deltagende organisationer. Partnerne er åbne for organisatoriske udfaldsrum, og er villige til at 

sætte egen organisation i spil. Projektet samler alle klynger med væsentlige energiaktiviteter med henblik på at skabe forenkling, og fører som minimum til nedlæggelse af 

klyngeorganisationen House of Energys cvr-nummer. Udover konsolideringsaktiviteter gennemføres virksomhedsrettede innovationsaktiviteter. 

Materialeteknologiklyngen CLEAN 1.481.925 1.027.468 454.457 0 38 C 

Projektets partnere ønsker med projektet at 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 innovationsforbedrende aktiviteter.  

Bornholms fødevarehub Bornholms 

Landbrug & 

Fødevarer 

389.400 389.400 0 0 32 C 

Projektets overordnede formål er at etablere Bornholms Fødevarehub i et forpligtigende samarbejde med Agro Business Park/Danish Food Innovation og dermed vedblive at være en 

selvstændig del af en fremtidig organisation, der skal videreudvikle Danmarks styrkeposition fødevarer og bioressourcer. Dertil ønsker ansøger særligt en videreudvikling af Nationalt 

Ressourcecenter for oplevelsesøkonomi og maddannelse (NROM) samt et mindre omfang af innovations- og virksomhedsrettede aktiviteter. 

 

* For begge projekter, der indstilles til tilsagn, indstilles mindre end ansøgte beløb. 
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