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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af decentrale erhvervsfremmemid-

ler til en 1-årig forlængelse af klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark 

(CED). 

 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet den 29. januar 2019 besluttede bestyrelsen at støtte en fællesof-

fentlig supportfunktion for klynger, der primært skulle bidrage til at konsolidere klyn-

gelandskabet. Midlerne blev udmøntet via EU-udbud samfinansieret med Uddannel-

ses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Bestyrelsen besluttede at afsætte 4 mio. kr. for en 

toårig periode, dvs. 2 mio. kr. årligt. Udbuddet blev vundet af Danish Cluster ApS og 

gennemføres under brandet Cluster Excellence Denmark. Kontrakten udløber den 30. 

september 2021. CED-brandet har eksisteret siden 2013 og var fra 2014 til 2018 fi-

nansieret 50/50 af regionerne og UFS. 

 

Løsning 

Det foreslås, at bestyrelsen udmønter 2 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemid-

ler til en 1-årig forlængelse af supportfunktionen CED, dvs. frem til 30. september 

2022. Midlerne afsættes under forudsætning af og forventning om, at UFS yder et 

tilsvarende beløb til en forlængelse af kontrakten i samme periode.  

 

Formålet med CED er at yde support til klyngerne via praksisnær og erfaringsbaseret 

viden om samarbejde mellem virksomheder, videninstitutioner og øvrige relevante 

erhvervsfremme- og innovationsaktører. Det er vurderingen, at der i opstartsperioden 

efter udpegningen af de 14 nye klynger fortsat udestår en del konsolideringsarbejde 

for flere af klyngerne. Det handler bl.a. om strategi, organisationsudvikling, porteføl-

jeoverdragelse fra fusionsprocesser mv., hvor specialiseret viden om klyngeudvikling 

er nødvendig. En forlængelse af kontrakten giver mulighed for at understøtte de 14 

nye klyngers behov med fokus på yderligere konsolidering og professionalisering 

samt øget fokus på internationalisering. På sigt forventes klyngerne at opnå et niveau, 

hvor klyngerne kan håndtere opgaverne ved egen kraft, og evt. ved at trække på privat 

rådgivning. En nærmere uddybning fremgår i bilag 6.2. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling kan der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden endelig kontraktforlængelse. Supportfunktionen forventes forlænget, 

så der ikke opstår et hul i serviceniveauet over for klyngerne, når den nuværende 

kontrakt udløber 30. september 2021. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver Danish Cluster ApS en servicemeddelelse om tilsagn umiddelbart 

efter mødet og publicerer en pressemeddelelse om bestyrelsens beslutning.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen   

• godkender at der anvendes 2 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til 

forlængelse af supportfunktionen CED til og med 30. september 2022. 

• godkender at den nuværende kontrakt vedr. supportfunktionen CED med Da-

nish Cluster ApS forlænges til og med 30. september 2022 på samme vilkår 

som den oprindelige.  
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