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Kort  

sagsfremstilling 

 

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

63,3 mio. kr. til ansøgninger under Innovationssamarbejder mellem virksomheder og 

videninstitutioner, herunder 48,3 mio. kr. fra Regionalfonden og 15 mio. kr. fra de 

decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 24. september 2019 at indkalde an-

søgninger inden for temaet innovationssamarbejder. Bestyrelsen afsatte en samlet 

økonomisk ramme på 63,3 mio. kr. til indsatsen, der skal øge antallet af innovative 

SMV’er. Indsatsen skal være med til at understøtte samarbejde og videnoverførsel fra 

videninstitutioner til SMV’er, så ny viden i højere grad omsættes af virksomhederne 

til udvikling af nye produkter og services. 

 

Projektansøgninger er alle blevet vurderet ud fra følgende kriterier, der fremgår af 

annonceringsmaterialet: 

• Øge antallet af innovative SMV’er, herunder dokumentation for efterspørg-

sel fra virksomheder 

• Sikre sammenhæng på tværs og koordinering med lignende indsatser, herun-

der den sideløbende klyngekonsolidering 

• Et stærkt partnerskab med relevante kompetente aktører 

• Brugervenligt og overskueligt, herunder hvorvidt indsatsen virker genkende-

lig 

• Digitalt og datadrevet 

 

Modtagne ansøgninger 

Sekretariatet har modtaget i alt 13 tillægsansøgninger til eksisterende projekter og 8 

nye projektansøgninger, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal tage stilling 

til. Der er samlet ansøgt om 252 mio. kr. 

 

Sekretariatet indstiller 6 ansøgninger til tilsagn eller delvist tilsagn med en samlet 

støtte på i alt op til 63,3 mio. kr. 

 

Følgende projekter indstilles til tilsagn: 

• Partnerskabsdreven innovation til vækstmarkederne i Østafrika (Foreningen 

Access2innovation) Scorer 81 point 

• Innovationslaboratorier Build 4.0 (UCL Erhvervsakademi og Professions-

højskole) Scorer 79 point 

• Nordvest Smart Production (Vesthimmerland Kommune) Scorer 78 point 

 

Følgende projekter indstilles til delvist tilsagn: 

• Future Food & Bioressource Innovation dk (Agro Business Park) Scorer 83 

point 

• Teknologisamarbejde i Region Sjælland (DTU) Scorer 79 point 

• Industri 4.0 DigitaliseringsBoost (Erhvervshus Fyn) Scorer 76 point 
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Der er 15 ansøgninger, der indstilles til afslag, heraf 6 nye projektansøgninger og 9 

tillægsansøgninger, jf. oversigtsnotat. 

 

Til bestyrelsens orientering har der været mange gode ansøgninger. Også ansøgnin-

ger som har scoret over 65 point (minimumsscore for at komme i betragtning til til-

sagn), men som grundet en prioritering af midlerne ikke er indstillet til tilsagn. 

 

Indhold i projekter der er indstillet til tilsagn 

 

Partnerskabsdreven innovation til vækstmarkederne i Østafrika (Access2innovation) 

Der er tale om en tillægsansøgning til et eksisterende projekt med fokus på innovation 

til vækstmarkederne i Østafrika. Projektet er indstillet til et fuldt tilsagn på 6,75 mio. 

kr. Tillægsansøgningen understreger den virksomhedsefterspurgte indsats som pro-

jektet hidtil har leveret med succes. Ansøgningen er ambitiøs, men også realistisk, 

idet succesrige erfaringer fra projektets hidtidige innovationssamarbejder, ligger di-

rekte til grund for tillægsansøgningen. Ansøger understreger projektets potentiale ved 

at levere stor tilslutning til de planlagte aktiviteter via 25 underskrevne interesseer-

klæringer fra virksomheder fra hele landet. 

 

Innovationslaboratorier Build 4.0 (UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole) 

Projektet, der er nyt, indstilles til fuldt tilsagn på i alt 9,4 mio. kr. Projektets formål 

er at skabe en række innovationslaboratorier, hvor der arbejdes med konkrete pro-

blemstillinger, der defineres og initieres af virksomheder, indenfor bæredygtigt byg-

geri ud fra en digital tilgang. Formålet med laboratorierne er at omsætte de identifi-

cerede problemstillinger til modeller, der kan omsættes til nye produkter eller ser-

vices, for de involverede virksomheder. Projektet vil blive udbudt i Syddanmark i et 

partnerskab bestående af BygFyn under Erhvervshus Fyn P/S, Statens Byggeforsk-

ningsinstitut (Aalborg Universitet), Innobyg, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

Nordvest Smart Production (Vesthimmerland Kommune) 

Projekter er indstillet til et tillægstilsagn på i alt 3,5 mio. kr. Projektet gør brug af 

en virksomhedsnær tilgang baseret på opsøgende innovation kombineret med en stor 

agilitet i udviklingsarbejdet og solid faglig indsigt. Det sikrer en høj relevans for de 

deltagende virksomheder. Projektets rådgivning og forskning, som stilles til rådighed 

for virksomhederne, vurderes at være af høj kvalitet og omfatter ny viden inden for 

teknologisk innovation. Projektet vurderes positivt og med en høj relevans for virk-

somhederne. Målgruppen for indsatsen er små og mellemstore produktionsvirksom-

heder beliggende i landdistrikterne.  

 

Future Food & Bioressource Innovation dk (Agro Business Park) 

Der er tale om et nyt projekt, som indstilles til delvist tilsagn. Projektet har ansøgt om 

i alt 25 mio. kr. Det indstilles, at projektet får delvist tilsagn på i alt 12,5 mio. kr. 

Det er sekretariatets vurdering, at det delvise tilsagn ikke stiller Agro Business Park 

bedre end andre klynger på fødevareområdet ifm. udmøntning af klyngemidler i 

2020. Agro Business Park’s innovationsprojekt gennemføres i regi af samme partner-

skab, der indgår i den konsolideringsplan, Agro Business Park har fået midler til at 

gennemføre under klyngekonsolideringspuljens første udmøntningsrunde. Projektet 

vurderes fortsat gennemførlig selvom ansøgningen ikke imødekommes fuldt ud. Se-

kretariatet har været i indledende dialog med projektet om en eventuel mulig nedska-

lering. Projektansøger var positivt indstillet, selvom projektansøgningen ikke blev 
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imødekommet fuldt ud. Såfremt indstilling om tilsagn følges, vil sekretariatet gå i 

videre dialog med ansøger om at nedskalere projektet og evt. projektperioden. 
 

Teknologisamarbejde i Region Sjælland (Danmarks Tekniske Universitet (DTU)) 

Formålet med indstillingen til tillægstilsagn på i alt 6 mio. kr. til projektet er at 

rekruttere, matche og facilitere sjællandske virksomheder i innovationssamarbejder, 

som gennemføres med en eller flere forskere i DTU. Virksomhederne får bl.a. hjælp 

til udvikling af prototyper koncepter samt validering og konceptualisering. Projektet 

er udtryk for et behovsdrevet projekt, der tager udgangspunkt i virksomhedernes ef-

terspørgsel efter viden og hjælp fra DTU`s forskere og medarbejdere til udvikling 

eller validering af konkrete produktideer og løsningsforslag. 

 

Industri 4.0 DigitaliseringsBoost (Erhvervshus Fyn) 

Projektet er indstillet til et delvist tillægstilsagn på 25,1 mio. kr. Formålet med pro-

jektet er at skabe vækst i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder indenfor 

emnet digitalisering og Industri 4.0. Med tillægsansøgningen vil ansøger udvide det 

nuværende projekt og forventer, at der med en udvidelse kan gennemføres yderligere 

30 innovationssamarbejder med i alt 90 nye virksomheder. Ansøger har angivet, at 

der inden for en 3 måneders periode vil kunne leveres 14-16 ansøgninger til innova-

tionssamarbejder. Projektet kan således igangsættes hurtigt, da der står virksomheder 

klar til at indgå i projektet. 

 

Overvejelser  

Med ovennævnte indstillinger om tilsagn til de beskrevne ansøgninger opnås fuld 

udnyttelse af puljen og ikke mindst disponering af de 15 mio. kr. DEM-midler, der 

skal udmøntes inden årets udgang for at leve op til bestyrelsens forpligtelse i forhold 

til at bidrage til forskningsmålsætningen1. 

 

Ovennævnte indstillinger om tilsagn vurderes endvidere at understøtte lov om er-

hvervsfremmes formål om at skabe sammenhæng på tværs, forenkling og gennem-

sigtighed i erhvervsfremmeindsatsen. Projekterne indstillet til tilsagn, fremstår koor-

dineret og bygger videre på gode eksisterende indsatser. Som overordnet hensyn ind-

går ligeledes, at antallet af offentligt finansierede klynger og innovationsnetværk re-

duceres til én offentligt medfinansieret klyngeindsats, hvilket er taget i betragtning 

ved tilsagn til ovenfornævnte projektansøgninger. 

 

Videre proces 

Vedlagt er et oversigtsnotat, der giver et overblik over ansøgningerne, herunder an-

søgte beløb, hvilke geografiske områder projekterne dækker, samlet score og indstil-

ling til afslag/tilsagn. 

 

Ansøgningerne samt indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admin-

control. 

 

 
1 Forskningsmålsætningen er et mål om, at Danmark skal investere mindst 1 pct. af BNP i offentlig finansieret forskning. 

Konkret indebærer målsætningen, at der i det offentlige forskningsbudget årligt skal afsættes 1 pct. af BNP til forskning og 

udvikling. 
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Diskussionspunk-

ter 

Skriftlig procedure 

Hvis der opstår spørgsmål eller på anden vis er brug for afklaring, er det muligt at 

kontakte Chef for udmøntning af erhvervsfremmemidler Niels Dahl Christensen. 
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillingsnotater. 
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