
 

 

 

 

Cover – Videreførelse af klyngeindsats  
 

Dagsordenspunkt 

5.2 
Bilag 5.2.1 Cover – Videreførelse af klyngeindsats 

Kort  
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Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til den fortsatte finansiering for årene 2023-2024 af de 

udpegede klyngeorganisationer ifm. sit samarbejde med Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet via det fælles klyngeprogram Innovationskraft 2021-2024.   

 

Baggrund 

I 2020 afsatte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 80 mio. kr. årligt for 2021-2024 

til finansiering af klyngeindsatsen som del af annonceringen Innovationskraft. Besty-

relsen besluttede endvidere for 2021 og 2022 at finansiere de 160 mio. kr. med de-

centrale erhvervsfremmemidler og senere tage stilling til finansieringen for årene 

2023-2024 med henblik på mulig finansiering via det nye regionalfondsprogram. I 

2021 udpegede regeringen otte lokale erhvervsfyrtårne, der skal bidrage til at udvikle 

lokale erhvervsstyrker til nye danske styrkepositioner. Klynger spiller en rolle i rea-

liseringen af stort set alle fyrtårne.  

 

Løsning 

De innovationsrettede klyngeaktiviteter i 2023 og 2024 foreslås finansieret med mid-

ler fra det nye regionalfondsprogram, som forventes godkendt af Europa-Kommissi-

onen i 2. kvartal 2022. Programmet giver mulighed for finansiering af innovations-

aktiviteter af samme type, som klyngerne aktuelt afvikler via Innovationskraft. 

 

Indhold – klyngernes kerneopgave og styring 

Midlerne udbydes i åben konkurrence blandt de klyngeorganisationer, som blev ud-

peget af uddannelses- og forskningsministeren i 2020 for perioden 2021-2024.  Ind-

satsen vil indholds- og aktivitetsmæssigt være en videreførelse af Innovationskraft, 

og aktiviteterne vil fortsat være i tråd med klyngernes kerneopgave om at fremme 

samarbejde om innovation mellem virksomheder og med forsknings- og videnmiljøer 

samt andre aktører i de respektive økosystemer.  

 

Der lægges med udmøntningen af midler til 2023-2024 op til en fortsættelse af det 

overordnede styringskoncept for Innovationskraft, som tidligere er godkendt af be-

styrelsen. De nuværende retningslinjer erstattes af Regionalfondens støtteberettigel-

sesregler. De etårige handlingsplaner udfases, idet klyngerne skal levere de samme 

informationer om aktiviteter og mål i den nye ansøgning. Der vil derfor for år 2023-

2024 være tale om toårige aktivitetsbeskrivelser. Der vil i tilsagnet indgå krav om 

deltagelse i en årlig strategisk styringsdialog, der er essentiel ift. det strategiske og 

udviklingsmæssige samarbejde med klyngerne, og som kan give anledning til juste-

ringer i aktiviteter og fokusområder. Skiftet i finansieringskilde vil derfor primært 

være et teknisk forhold og ikke et strategisk eller aktivitetsmæssigt kursskifte. 

 

Vurderingskriterier 

Ansøgninger vil blive vurderet på fem kriterier baseret på pejlemærkerne i bestyrel-

sens strategi: Innovation og styrkepositioner (30 point), lokal og regional forankring 

(15 point), forenkling (15 point), virksomhedernes behov (20 point) samt partnerskab 

og samarbejde (20 point). Det er stadig et grundlæggende hensyn, at der skal kunne 

finansieres én klyngeindsats inden for hvert udpeget erhvervs- og teknologiområde. 
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Der kan derfor i fordelingen af midler lægges vægt på, at der tildeles midler til alle 

klyngeorganisationer.  

 

Nøgleaktører 

Da der er tale om innovationsmidler omfattet af lov om erhvervsfremme, kan kun 

udpegede klyngeorganisationer søge om midlerne. Der lægges dog op til, at de fortsat 

skal indgå i partnerskaber og samarbejde med de brede økosystemer, herunder viden-

institutioner, som kendetegner styrkepositionerne og de spirende områder.  

 

Økonomi 

Det foreslås, at der over en toårig periode afsættes i alt 160 mio. kr. til indsatsen, heraf 

100 mio. kr. fra Regionalfonden og 60 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremme-

midler, dvs. 80 mio. kr. årligt. Den maksimale støtteprocent i projekterne foreslås 

hævet fra max. 50 pct. i 2021-2022 til max. ca. 72 pct. Det nuværende krav om 5 pct. 

privat medfinansiering udgår, og der fokuseres i stedet på indsatser efterspurgt af 

virksomheder og tilsvarende indikatormål. 

 

Finansiering af Cluster Excellence Denmark 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har siden 2019 finansieret Cluster Excellence 

Denmark (CED) med 2 mio. kr. med det formål at bidrage til at konsolidere og pro-

fessionalisere klynger i hele landet.  Midlerne blev udmøntet via EU-udbud samfi-

nansieret med Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

Der er mulighed for at forlænge kontrakten indtil 30. september 2023. Det foreslås, 

at bestyrelsen udmønter 2 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler til en 1-

årig forlængelse af den nuværende kontrakt, da det fortsat vurderes formålstjenligt 

ift. at forankre klyngekonsolideringen. UFS har ligeledes godkendt finansiering til 1-

årig forlængelse.  

 

Videre proces  

Klyngernes nuværende finansiering ophører ved udgangen af 2022, hvorfor det er 

vigtigt for klyngerne at tildelte midler for 2023-2024 kan meddeles medio 2022. Vur-

deringskriterierne skal godkendes af det nye Overvågningsudvalg for 2021-2027, 

hvilket forventes at kunne ske i marts 2022. Annonceringen af klyngeindsatsen for 

2023-2024 forventes gennemført hurtigst muligt derefter. Indstilling af ansøgninger 

til bestyrelsens godkendelse forventes på mødet d. 21. juni 2022. Umiddelbart heref-

ter udsteder sekretariatet tilsagn/afslag.  

 

Kommunikation 

Annonceringen kommunikeres på bestyrelsens hjemmeside og LinkedIn samt gen-

nem pressemeddelelser. Der afholdes informationsmøde for klyngeorganisationerne. 

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Afsætter i alt 160 mio. kr. til at videreføre klyngeindsatsen i 2023-2024, for-

delt med 100 mio. kr. fra Regionalfonden og 60 mio. kr. fra de decentrale 

erhvervsfremmemidler. 

- Godkender vedlagte idebeskrivelse for annoncering af klyngeindsatsen. 

- Godkender, at de årlige handlingsplaner udgår af styringskonceptet til fordel 

for aktivitetsbeskrivelse gennem ansøgningerne. 
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- Godkender anvendelse af 2 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til at 

forlænge kontrakten med Cluster Excellence Denmark til 30. september 

2023. 
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