
 

Tillægsbevillinger 

 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Innovationssamarbejder 

i offshore klyngen 

 

Tilsagnsbeløb:  

13.800.000 kr. 
 

Energy Cluster 

Denmark 

Formålet med projektet er at øge antallet af innovative SMV’er 

gennem virksomhedsdrevne innovationssamarbejder. Projektet har 

dermed til hensigt at øge konkurrencekraften i danske 

virksomheder ved at understøtte samarbejder mellem SMV’er, 

videninstitutioner og branchens store virksomheder. Behovet er 

opstået, fordi offshore-branchen både internationalt og nationalt er 

udfordret, og fordi der er behov for reducerede omkostninger på 

både etableringsomkostninger og driftsomkostninger.  

 

Projektet får en tillægsbevilling, da der vurderes at være potentiale 

for at gennemføre yderligere innovationssamarbejder. 

Innovationsdistrikt 

Sjælland 

 

Tilsagnsbeløb:  

7.000.000 kr. 
 

Coro Co-lab Roskilde Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen hos SMV’er i 

Region Sjælland gennem virksomhedsdrevne 

innovationssamarbejder med videninstitutioner og mulighed for 

inddragelse af markedsrepræsentant og understøttende 

facilitatorfunktion. I innovationssamarbejderne udvikles nye 

koncepter og løsninger, der testes og implementeres for at øge 

konkurrencekraften ved forbedring af innovationsevnen.  

 

Med tillægsbevillingen ønsker man at udvide projektet og 

opskrive målsætningerne for projektets nuværende aktiviteter, 

output og effekter.  

Sundhedsteknologisk 

serviceprogram 

 

Tilsagnsbeløb:  

12.000.000 kr. 
 

Life Science North 

Denmark 

(tilsagnsoverdragelse 

til Danish Life Science 

cluster er igangsat) 

Projektets formål er at udvikle nye løsninger inden for sundheds- 

og velfærdsinnovation i Nordjylland. Projektets primære 

aktiviteter er at matchmake offentlige aktører, private 

virksomheder og vidensinstitutioner, screene projektidéer samt 

gennemføre innovationssamarbejder. 

 

Der vurderes at være yderligere potentiale for at gennemføre flere 

innovationssamarbejder, idet operatøren har virksomheder på 

venteliste i Nordjylland og i hele landet.   

MTIC circular co-

creation 

 

Tilsagnsbeløb:  

3.750.000 kr. 
 

MedTech Innovation 

Consortium 

(tilsagnsoverdragelse 

til Danish Life Science 

Cluster er igangsat) 

Projektet har til formål at gøre det lettere for virksomheder at 

udvikle løsninger og services, der kan dække identificerede kunde-

/markedsbehov på sundheds- og velfærdsområdet.  

 

Projektet får en tillægsbevilling, da der vurderes at være yderligere 

potentiale for at gennemføre flere innovationssamarbejder. 

’Future Food & 

Bioressource innovation 

 

Tilsagnsbeløb:  

6.000.000 kr. 
 

Food & Bio Cluster 

Denmark 

Projektet har udviklet et innovationsprogram for fødevarer og 

bioressourcer, som skal skabe nye innovative produkter/services i 

danske SMV’er gennem innovationssamarbejder med 

vidensinstitutioner og på den måde øge antallet af innovative 

virksomheder.  

 

Med tillægsbevillingen vurderes der at være potentiale for at 

gennemføre yderligere 4-6 innovationssamarbejder, med 

deltagelse af minimum otte nye virksomheder. 
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