
 INNOVATIONSKRAFT:  
DANSKE KLYNGER FOR VIDEN 
OG ERHVERV 2023-2024
 Indkaldelse af ansøgninger til  Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse 
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Overblik over ansøgningsrunden

Indsatsområde: Innovation og klynger

Potentielle ansøgere: Udpegede klyngeorganisationer

Finansiering: 
• 100 mio. kr. fra Regionalfonden
• 60 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler

Projekttype: Landsdækkende indsatser

Projektperiode: 2 år

Ansøgningsfrist: Den 30. maj 2022 kl. 12

Webinar: Mandag den 4. april 2022 kl. 10-12

Formålet med programmet er at styrke in-
novationskraften i danske virksomheder in-
den for Danmarks stærkeste og mest loven-

de erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem 
samarbejde om innovation og videnoverførsel mellem 
virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) ind-
kalder hermed ansøgninger til midler for perioden 
2023-2024 i klyngeprogrammet ”Innovationskraft: 
Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024”. 
Programmet er et samarbejde mellem DEB og Uddan-
nelses- og forskningsstyrelsen (UFS). Der indkaldes 
ansøgninger med forbehold for Europa-Kommissio-
nens godkendelse af regionalfondsprogrammet. Det 
bemærkes, at der ikke udstedes tilsagn om støtte, før 
programgodkendelsen foreligger.

Den overordnede ambition med opslaget er at vide-
reudvikle en enkel og overskuelig klyngeindsats med 
afsæt i Danmarks 14 officielt udpegede klyngeorgani-
sationer, der arbejder landsdækkende, og som samler 
økosystemet på deres respektive erhvervs- og tekno-
logiområde. Det er desuden hensigten, at indsatsen 
bidrager til omstilling til en mere grøn og klimavenlig 
produktion samt øget internationalisering. 

Der kan søges om midler til at videreføre klyngeind-
satsen i hver af de 14 udpegede klyngeorganisationer. 
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1. Baggrund

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Er-
hvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger inden for 
temaet ”Innovation og klynger”, hvor der kan søges 
om EU-tilskud på op til 100 mio. kr. fra Regionalfonden 
og op til 60 mio. kr. medfinansiering fra de decentrale 
erhvervsfremmemidler. 

DEB har allerede i 2020 bevilget midler til klynge-
organisationers arbejde i 2021-2022. Dette opslag 
udmønter midler til perioden 2023-2024. UFS be-
vilgede i 2020 midler for hele perioden 2021-2024 
(med forbehold for finanslovens vedtagelse), og dette 
opslag indeholder ikke mulighed for at søge yderligere 
midler fra UFS. 

Områder udpeget til klynge-
indsatser 2021-2024:
 
Styrkepositioner
• Miljøteknologi
• Energiteknologi 
• Fødevarer og bioressourcer
• Maritime erhverv og logistik
• Life science og velfærdsteknologi
• Byggeri og anlæg
• Design, mode og møbler
• Avanceret produktion
• Digitale teknologier
• Finans og fintech
 
Spirende områder
• Robot- og droneteknologi 
• Animation, spil og film 
• Forsvar, rum og sikkerhed
• Lydteknologi

For at kunne indfri formålet skal ny viden brin-
ges i anvendelse hos virksomheder i hele lan-
det, og de skal kobles med relevant forskning 

og udvikling. Det skal ske gennem innovationsfrem-
mende og faciliterende aktiviteter, så virksomhederne 
rustes til at gribe nye muligheder og håndtere udfor-
dringer knyttet til nye muligheder, behov og betingelser 
på markeder ude og hjemme baseret på samarbejde 
med hinanden og andre aktører. 

Det gælder ikke mindst i forhold til øget digitalisering, 
den gennemgribende grønne omstilling og omlægning 
til mere bæredygtighed i produktion og samfundet 
generelt, som derfor forventes at indgå som centrale 
temaer i alle klyngerne. Dertil kommer emner som 
bl.a. materialer, smart city og designmetoder, som 
har relevans for flere erhvervs- og teknologiområder, 
og hvor det vil være relevant for de pågældende klyn-
georganisationer at samarbejde med eksisterende 
aktører og faglige miljøer.

Formålet med klyngeprogrammet er at styrke virk-
somheders – og særligt SMV’ers – produktivitet og 
konkurrenceevne gennem samarbejde om innova-
tion og overførsel af viden mellem virksomheder og 
videninstitutioner samt andre aktører inden for de 
relevante erhvervs- og teknologiområder. De nati-
onale klyngeorganisationer skal være den bærende 
kraft og understøtte innovation i verdensklasse inden 
for hele deres respektive økosystem, som ud over 

virksomheder og videninstitutioner også omfatter fx 
offentlige aktører, investorer og iværksættermiljøer.

Klyngeorganisationerne skal have interna-
tionalt udsyn og fremme samarbejde om 
innovation på tværs af landegrænser. Det 

skal bl.a. styrke adgangen til internationalt innovati-
onssamarbejde og til ny international viden om test, 
demonstration, teknologi og forretningsmuligheder. 
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Klyngeorganisationernes aktiviteter skal både møde 
de aktuelle innovationsbehov og -udfordringer hos 
virksomhederne og adressere virksomhedernes frem-
adrettede udfordringer. Derfor skal klyngeorganisa-
tionerne facilitere innovations- og vidensamarbejde 
med fokus på den løbende udvikling i teknologier, 
forskning, markedstendenser og udfordringsbilleder 
på deres respektive fagområde.

Klyngeorganisationernes aktiviteter skal være tilgæn-
gelige for deres målgruppe på tværs af hele landet. 
Det er klyngernes opgave at etablere denne tilgæn-
gelighed på en effektiv, overskuelig og relevant måde 
begrundet i målgruppens behov og geografiske for-
deling. Dette kan fx ske i samarbejde med de tvær-
kommunale erhvervshuse, der har en kerneopgave 
som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet og 
leverandør af specialiseret individuel vejledning om 
bl.a. innovation, og andre aktører som øvrige klynge-
organisationer samt videninstitutioner, GTS’er eller 
Innovationsfonden.

Uanset at der ønskes en landsdækkende indsats, 
skal indsatsen tilrettelægges, så den imødekommer 
lokale variationer i behov og udfordringer for SMV’er-
ne, herunder relevante forskelle i erhvervsstruktur og 
virksomhedsdemografi på tværs af landet, der har 
betydning for virksomhedernes innovationsbehov og 
-potentialer. Projektet kan fx tage udgangspunkt i 
lokale udfordringer og muligheder og herigennem 
imødegå et lokalt behov.

Aktiviteter finansieret af DEB og Regionalfonden skal 
understøtte realiseringen af bestyrelsens strategiske 
fokus på innovation og retning for klyngeindsatsen, 
jf. strategien Erhvervsfremme i Danmark 2021-2023. 
Desuden skal indsatsen understøtte realiseringen af 
målene for hver klyngeorganisation, der er aftalt i de 
fireårige målbeskrivelser for den samlede Innovati-
onskraft-indsats.

2. Indhold

Ansøgninger skal ligge inden for:

• Regionalfondens prioritet 1, specifik 
målsætning 1.1: Mere forskning og in-
novation i danske SMV’er.

Klyngeorganisationerne skal dermed styrke 
det samlede økosystems mulighed for at øge 
virksomhedernes innovationskraft. Det skal 

generelt være åbent for alle relevante virksomheder 
og øvrige aktører uanset branche, sektor og type at 
deltage i aktiviteterne.

2.1 Kerneopgave og aktiviteter
Klyngernes kerneopgave er at understøtte aktiviteter, 
der fremmer samarbejde om innovation, herunder 
videnbaseret innovation, mellem virksomheder og 
med forsknings- og videnmiljøer samt andre aktører 
i hele deres økosystem. 
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I forlængelse af kerneopgaven støttes ak-
tiviteter, der generelt:

• Tager udgangspunkt i virksomhedernes 
behov og udfordringer i relation til inno-
vation og virksomhedernes brug af viden 
fra forsknings- og teknologimiljøer.

• Er relevante og tilgængelige for mål-
gruppen i hele landet .

• Styrker samarbejde og videnformidling 
mellem virksomheder og med viden-
institutioner (GTS’er, universiteter og 
øvrige videregående uddannelsesinsti-
tutioner) samt øvrige aktører.

• Tilrettelægges og gennemføres i koordi-
nation med lokale, regionale og statslige 
aktører og ordninger.

• Understøtter grænseoverskridende in-
novationssamarbejde.

• Tilrettelægges under hensyntagen til 
relevante nationale strategier, tiltag mv.

• Har et særligt fokus på grøn og digital 
omstilling.

Samarbejdskravet er hverken opfyldt alene ved, at en 
klyngeorganisation faciliterer forløb for én virksomhed 
eller selv samarbejder med andre aktører, fx klynger 
eller erhvervshuse. 

Det er ikke klyngeorganisationernes opgave at ud-
føre specialiseret 1:1 vejledning til virksomheder og 
fungere som indgange og knudepunkter i det sam-
lede erhvervsfremmesystem. Disse kerneopgaver 
varetages af de tværkommunale erhvervshuse, jf. 
lov om erhvervsfremme og ”Aftale om rammerne for 
erhvervshuse 2021-2023”.

De enkelte aktiviteter skal generelt involvere 
mindst to aktører fra det pågældende er-
hvervs- og teknologiområde, hvoraf mindst 

én skal være en virksomhed. Derved muliggøres fx 
rene virksomhedssamarbejder (B2B-aktiviteter), faci-
litering af samarbejde mellem mindst en virksomhed 
og en videninstitution (herunder et GTS-institut), en 
offentlig aktør eller en investor. 
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Der kan søges midler til ak-
tiviteter inden for følgende 
områder:
 
Samarbejdsprojekter: 

Det kan også være samarbejde mellem 
SMV’er eller iværksættervirksomheder og 
andre aktører, fx videninstitutioner, iværk-
sættermiljøer, investorer, private rådgivere 
og myndigheder via fx samarbejdsbaserede 
F&U-aktiviteter, B2B-samarbejder, offent-
lig-privat-samarbejde, konceptudviklings-
forløb samt behovs- og potentialeafdæk-
ningstiltag. Det kan også være fx forprojekter 
og gennemførlighedsundersøgelser samt 
udvikling af nye løsninger, herunder også 
løsninger, der styrker den digitale og/eller 
grønne omstilling, fx kunstig intelligens, 
forudsat at disse er samarbejdsbaserede. 

Internationalisering: 

Aktiviteter kan støttes med henblik på etab-
lering af dialog og samarbejde med klyn-
georganisationer, virksomheder og forsk-
nings- og videninstitutioner m.fl. i udlandet, 
bl.a. etablering af samarbejde om F&U og 
innovation, herunder projekter, med klynge-
organisationer eller andre aktører i udlandet. 
Som led heri kan klyngeorganisationerne 
understøtte økosystemets adgang til uden-
landsk finansiering af innovationsaktiviteter, 
herunder via private investorer, udenlandske 
fonde, Horisont Europa og klyngeorganisa-
tionens og virksomheders deltagelse i fx 
InterReg-projekter. 

Bevillinger fra dette opslag kan ikke anven-
des til medfinansiering af andre bevillinger, 
men det er muligt at finansiere aktiviteter, 
der fremmer danske SMV’ers internationale 
samarbejde om innovation. Det bemærkes 
i den forbindelse, at udenlandske aktører 
ikke kan medtage udgifter som økonomiske 
partnere i projektet.

Videnspredning og matchmaking: 

Der kan ydes støtte til aktiviteter, der har til 
formål at formidle viden, etablere relationer 
og bygge bro mellem virksomheder, offent-
lige aktører, vidensinstitutioner og øvrige 
relevante aktører. Konkret skal aktiviteterne 
bidrage til et eller flere af følgende formål: 
Videnopbygning, videndeling, idéskabelse 
og hjælp til at finde samarbejdspartnere. 
Det kan både være i form af seminarer, kon-
ferencer, workshops, faglige netværk m.v.  
 
For at øge optaget af SMV’er og iværksættere 
i de relevante økosystemer og innovations-
systemer i bred forstand støttes opsøgende 
arbejde rettet mod bl.a. virksomheder, der 
ikke tidligere har deltaget i innovationsak-
tiviteter. Dette kan fx være offentligt åbne 
konferencer, seminarer, gåhjemmøder, 
matchmaking-arrangementer, workshops, 
faglige netværk mv., hvor målgruppen 
mødes og inspireres til at samarbejde. 

Derudover kan generel B2B-matchmaking 
og kollektive forløb mellem virksomheder 
og potentielle samarbejdspartnere i ind- og 
udland støttes for at nedbryde barrierer for 
samarbejde mellem virksomheder og for at 
afklare virksomheders potentiale ved at ind-
gå i samarbejdsaktiviteter om innovation.  
Dertil kan idégenereringsforløb mel-
lem virksomheder og med andre aktø-
rer støttes for at sikre, at innovationen 
sker med kobling til relevante problem-
stillinger, dels på enkeltvirksomheds-
niveau, dels på samfundsniveau.     c   c 

Der kan i begrænset omfang og for en min-
dre del af bevillingen ydes støtte til klyngers 
udveksling af erfaringer og viden samt kom-
munikation herom. 
Udarbejdelse af analyser, som er relevante 
for at styrke forsknings- og innovationska-
paciteten hos SMV’er og udbrede avance-
rede teknologier, kan også støttes og skal 
offentliggøres.

iStock.com/vm
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De store virksomheder kan enten indgå som økono-
misk partner i projektet eller indkøbes som eksterne 
leverandører. Store virksomheder indgår i projekter 
under hensyntagen til statsstøttereglerne.

Formålet med store virksomheders deltagelse skal 
være at styrke SMV’ens eller iværksættervirksom-
hedens innovationskapacitet, fx ved at få adgang til 
værdifuld viden eller test af løsninger. Tidlige innovati-
onspartnerskaber mellem iværksættervirksomheder 
og SMV’er er ligeledes centrale for innovation i flere 
brancher. Iværksætterne og SMV'erne er ofte frontlø-
bere inden for forretningsanvendelse af ny teknologi, 
mens de etablerede virksomheder i mange tilfælde 
er vejen til markedet og værdikæder for de nye idéer.

2.3. Evaluering og styringskoncept
Da Innovationskraft-indsatsen er underlagt et særligt 
evalueringssetup, der gennemføres i samarbejde med 
UFS, for den fireårige Innovationskraft-indsats, stilles 
der ikke krav om særskilt evaluering af indeværende 
regionalfondsfinansierede bevillinger. I stedet skal 
ansøger fortsat deltage i den igangværende evalu-
eringsindsats.

Udover de to årlige afrapporteringer, der er obliga-
toriske for projekter med regionalfondsfinansiering, 
hvor der vil ske opfølgning på fremdriften og effekt-
skabelsen i projektet, er det et krav, at klyngeorga-
nisationerne fortsat afrapporterer på de fireårige 
målbeskrivelser inkl. KPI’er for Innovationskraft-ind-
satsen. Klyngeorganisationerne under indeværen-
de annoncering skal dermed også deltage i et årligt 
tværgående dialogmøde med sekretariatet for DEB 
og UFS, hvor særligt målbeskrivelserne er i fokus. 
De årlige handlingsplaner, som blev anvendt under 
Innovationskraft 2021-2022, udgår for DEBs bevilling 
i perioden 2023-2024.

Store virksomheder kan ikke være en del af 
målgruppen for et projekt, men kan medvirke 
i én til én-samarbejder, medvirke i bredere 

samarbejder og styrke økosystemet omkring de del-
tagende SMV’er. 

2.2. Målgruppe
I relation til indsatsens virksomhedsmålgruppe øn-
skes det, at aktiviteterne fokuserer på:
• SMV’er, der allerede er innovationsaktive.
• Løft af innovationsniveauet i SMV’er, der endnu 

ikke har innovationsaktiviteter.
• Innovation blandt iværksættere (med CVR-num-

mer), herunder samarbejde mellem iværksættere, 
etablerede virksomheder og videninstitutioner.
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3.1. Krav til ansøger
Indsatsen skal gennemføres i regi af et projekt, som 
forankres hos en udpeget klyngeorganisation, der 
underskriver tilsagnet om EU-tilskud og tilskud fra 
de decentrale erhvervsfremmemidler, og som har 
ansvaret for implementering og administration på 
alle de økonomiske partneres vegne og dermed er 
ansvarlig for projektets gennemførelse.  

Det er et krav for at ansøge, at ansøger:
• Er udpeget som national klyngeorganisation af 

uddannelses- og forskningsministeren i 2021-
2024.

• På ansøgningstidspunktet er en privat, selvstæn-
dig juridisk enhed med eget CVR-nummer.

• Kan godtgøre, at den i sin bestyrelse har:
• Ledende erhvervsfolk, der er aktive i det pri-

vate erhvervsliv. 
• Repræsentation fra videninstitutioner på 

øverste ledende niveau.
• Enten på ansøgningstidspunktet har en gyldig 

guldcertificering iht. European Cluster Excellence 
Initiative (ECEI) eller alternativt fremlægger sta-
tus for gennemførelsen af den forpligtende plan 
for at opnå guldcertificering, som klyngeorgani-
sationen anvendte ved ansøgning om udpegning 
i 2020.

Dokumentation for opfyldelse af ovenstående krav for 
at ansøge skal uploades med ansøgningen. Såfremt 

en klyngeorganisation ikke opfylder disse krav i hele 
bevillingsperioden, kan det medføre, at bevillingerne 
annulleres. 

Af vilkårene for bevillingerne fremgår desuden en 
række betingelser for klyngeorganisationen i bevil-
lingsperioden, herunder bl.a. at klyngeorganisationen:
• Skal anvende den fællesoffentlige digitale plat-

form for erhvervsfremme Virksomhedsguiden i 
samarbejde med Erhvervsstyrelsen.

• Leverer data/information til bevillingsgiverne til 
brug for evaluering, opfølgning og effektmåling 
knyttet til aktiviteter, som er udført af klyngeor-
ganisationen med finansiering fra UFS samt DEB 
og Regionalfonden.

• Skal deltage i årlige strategiske dialogmøder med 
sekretariatet for DEB og UFS.

UFS og DEB har en koordineret styring af bevillingerne 
og fælles dialog med de nationalt udpegede klynge-
organisationer i perioden 2021-2024. 

Der er aftalt strategiske mål, herunder indikatorer, for 
klyngeorganisationens arbejde i perioden 2021-2024. 
Den fælles dialog i bevillingsperioden vil ske med 
udgangspunkt i de aftalte strategiske mål og foregå 
med udgangspunkt i de årlige fælles dialogmøder. 

3. Krav til ansøger og ansøgninger
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Ansøgningen skal som minimum indeholde:
Budget: 
Forklar, hvordan midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt på hvilke konti i den valgte 
kontoplan. Du kan finde vejledninger til de kontoplaner, som du kan anvende i forbindelse med dit 
projekt, her.

Projektperiode: 
Beskriv projektperioden, som skal have slutdato senest d. 31.12.2024.  

Behovet: 
Projektbeskrivelsen skal omfatte en klar redegørelse for, at projektet vil bidrage til at styrke innova-
tionskapaciteten og anvendelsen af avancerede teknologier hos danske små og mellemstore virk-
somheder, inkl. mikrovirksomheder og iværksættervirksomheder.

Effektkæde og kritiske antagelser: 
Projektbeskrivelsen skal omfatte en effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser og ri-
sikoanalyse for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. Projektets effektkæde skal omfatte 
sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output, resultater/effekter, herunder resultaterne på 
længere sigt efter projektets afslutning. 

3.2. Krav til ansøgninger
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af Re-
gionalfondsprogrammets prioritet 1, Innovation, 
konkurrenceevne og digitalisering i danske SMV’er, 
specifikke målsætning 1.1, der har til formål at styrke 
forsknings- og innovationskapaciteten og udbredel-
sen af avancerede teknologier i SMV’er.

Hvis nedenstående krav til ansøgningen og projektet 
ikke er opfyldt, vil ansøgningen ikke blive vurderet i 
forhold til de udmeldte tildelingskriterier. Dette vil 
resultere i en indstilling til Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse om, at der meddeles afslag på ansøg-
ningen.

iStock.com/deimagine
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Aktivitet Output Resultater

Tid

Kritisk
antagelse: 
Hvis..så…  

fordi…

Kritisk
antagelse: 
Hvis..så…  

fordi…

Hvordan opnår vi de 
ønskede resultater?

Hvilke resultater
ønsker vi at opnå?
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Indikatorer og måltal
Ansøger skal tage udgangspunkt i indikatorvejlednin-
gen for Regionalfondsprogrammet – og opstille måltal 
for projektet samt forklare, hvordan disse er fastsat.

Derudover har ansøger mulighed for selv at opstille 
projektspecifikke indikatorer, samt angive måleme-
tode herfor, i det elektroniske ansøgningsskema, hvis 
indikatorerne vurderes vigtige for at demonstrere ind-
satsens effektskabelse.

Indsatsernes effektkæde skal som mini-
mum indeholde følgende indikatorer:
Outputindikatorer:
• Antal virksomheder, der har modtaget 

støtte i form af tilskud (herunder mikro-
virksomheder og små, mellemstore og 
store virksomheder)

• Antal virksomheder, der samarbejder 
med videninstitutioner

• Antal SMV’er (herunder nyetablerede 
virksomheder), der har deltaget i kollek-
tive innovationsrettede aktiviteter

Resultatindikatorer:
• Antal SMV’er der indfører produkt- eller 

procesinnovation
• Antal SMV'er, der indfører markedsfø-

rings- eller organisationsinnovation.

Veldefineret målgruppe: Ansøger skal beskrive, hvil-
ken målgruppe projektet retter sig mod inden for den 
ramme, som er angivet i afsnit 2.2 ovenfor.

Klyngens tilgængelighed: Ansøger skal i sin ansøg-
ning redegøre for den forventede geografiske for-
deling af aktiviteter/effektskabelse, samt opstille 
og begrunde en målemetode for dette estimat, på 
tværs af de danske regioner. Dette kan fx ske ved at 
præsentere tal/analyser for målgruppen eller den 
nuværende medlemsbases geografiske spredning, 
og deraf afledte estimater for forventet kommende 
virksomhedsdeltagelse. Bemærk den højere støtte-
procent for aktiviteter på Region Sjælland, jf. afsnit 
6 og vurderingskriterium d.

iStock.com/martin-dm
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4. Vurdering af ansøgninger

De indkomne ansøgninger vurderes ud fra kravene og tildelingskriterierne i denne annoncering. Ved gennem-
gangen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på tildelingskriterierne, og ansøgningerne vil blive scoret på 
baggrund af tildelingskriteriernes pointskala i nedenstående skema.

For at komme i betragtning til en tilskudsbevilling skal en projektansøgning opnå minimum 65 ud af 100 point. 

Kriterier Point

a. Innovation og styrkepositioner: 

Der lægges vægt på, at ansøger har beskrevet en klar og sammenhængende effektkæde inkl. 
kritiske antagelser og risikoanalyse, som lever op til regionalfondsprogrammets krav hertil, og 
derigennem bidrager til at fremme innovation i virksomhederne inden for hele deres respektive 
erhvervs- og teknologiområde. 
 
Der lægges derudover vægt på, at ansøger beskriver indsatsens konkrete bidrag til den grønne 
og digitale omstilling, bl.a. gennem innovativ anvendelse af teknologi.  
 
Det vægtes derudover positivt at ansøger beskriver sin tilgang til at fremme internationalt 
samarbejde om innovation.  
 
Det vægtes derudover positivt, at ansøger beskriver og dokumenterer hidtidigt opnåede re-
sultater og effektfulde indsatser med relevans for indeværende annonceringsformål, herunder 
ansøgers eksisterende bevilling under Innovationskraft, strukturfondsprojekter o. lign. 

0-30

b. Virksomhedernes behov og engagement: 

Det vægtes positivt, at ansøger kan redegøre for et højt antal dedikerede virksomhedsdeltagere 
i klyngen, og udviklingen heri siden 2020 (defineret ud fra ECEI-indikator 7.3, som indgår i guld-
certificeringen af klyngeorganisationer), relativt til målgruppens størrelse. En positiv udvikling 
siden 2020 kan opveje et relativt lavt niveau. 
 
Det vægtes derudover positivt, at ansøger kan redegøre for et relativt højt omfang af privat 
kontant finansiering i klyngeorganisationen som helhed, herunder omfanget af kontingenter og 
andre private kontante bidrag (ikke in-kind), som andel af ansøgers årsregnskab, og udviklingen 
heri siden 2020. En positiv udvikling siden 2020 kan opveje et relativt lavt niveau. 
 
Der lægges vægt på, at ansøger har beskrevet og underbygget sin indsats for at imødekomme 
innovationsbehovene hos en bred deltagerkreds af virksomheder på erhvervs- og teknolo-
giområdet, med hensyntagen til virksomhedernes relative størrelse og behov, herunder de, 
der enten endnu ikke har innovationsaktiviteter eller alene innoverer på eget initiativ og med 
egne ressourcer. 

0-25

https://www.cluster-analysis.org/gold-label-new/processes-of-application-assessment-and-award/copy_of_IntroductiontoGOLDassessment.pdf
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For at komme i betragtning til tilskud skal 
en projektansøgning opnå minimum 65 ud 
af 100 point på ovenstående kriterier (samt 

mindst 50 pct. af det maksimale antal point pr. kri-
terium).

Kriterier Point

c. Partnerskab og samarbejde: 

Der lægges vægt på, at ansøger har beskrevet og underbygget, hvordan klyngeorganisationen 
konkret samarbejder og koordinerer med de øvrige udpegede klynger og erhvervshusene, så 
der sikres synergier ift. virksomhedsrekruttering, virkemidler, kerneopgaver mv.  
 
Det vægtes derudover positivt, at klyngeorganisationen bidrager til sammenhæng i den offentlige 
erhvervs- og innovationsfremmeindsats samt samarbejder og koordinerer med andre relevante 
aktører, herunder særligt videninstitutioner, og at øvrige relevante parter som fx iværksæt-
termiljøer, investorer, fonde, erhvervs- og brancheorganisationer, internationale partnere mv. 
indgår i indsatsen på en måde, der modsvarer virksomhedernes behov. 

0-15

d. Lokal og regional forankring: 

Der lægges vægt på, at ansøger har beskrevet og underbygget, hvordan klyngeindsatsen gøres 
tilgængelig for relevante virksomheder, videninstitutioner og andre relevante aktører i hele 
landet på en effektiv måde.

Det vægtes derudover positivt, at der er en klart beskrevet tilgang til sikre klyngens tilgænge-
lighed på Sjælland, og plan for at gennemføre aktiviteter for virksomheder i Region Sjælland 
og sikre klyngens tilgængelighed i hele landet, i overensstemmelse med den ansøgte regionale 
fordeling.

0-15

e. Forenkling: 

Der lægges vægt på, at ansøger har beskrevet og underbygget, hvordan indsatsen tilrettelægges 
under hensyntagen til relevante nationale tiltag og tager udgangspunkt i eksisterende strukturer 
i erhvervsfremmesystemet uden at skabe overlappende strukturer eller overlap i opgaveløsnin-
gen, så virksomhederne oplever sammenhæng med udgangspunkt i deres innovationsbehov. 
 
Det vægtes derudover positivt, hvis relevant, at ansøger redegør for hvordan der skabes synergi 
og komplementaritet mellem ansøgers involvering i udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne 
og indeværende ansøgte bevillingsaktiviteter. 
 
Endeligt vægtes det positivt, at ansøger beskriver sin indsats for at reducere de administrative 
byrder for deltagende virksomheder og administrative omkostninger for de udførende partnere, 
herunder fx gennem sit valg af kontoplan, løntyper og øvrige beslutninger med betydning for 
projektets administration. 

0-15

Supplerende kriterier
Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses ambition, at der som udgangspunkt fortsat finansieres én ef-
fektiv klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde. Bestyrelsen kan derfor justere og skalere i 
de ansøgte beløb og vil på baggrund af pointscoringen foretage tværgående vurderinger af, hvordan midlerne 
fordeles mest hensigtsmæssigt. 
Dette sker under hensyntagen til ansøgningernes samlede kvalitet (point) og bestyrelsens hensigt om at 
finansiere én effektiv og kontinuerlig klyngeindsats inden for hvert erhvervs- og teknologiområde, hvor der 
indgår hensyn til målgruppens størrelse og behov inden for det pågældende erhvervs- og teknologiområde.
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7 Årsagen til, at der skelnes mellem region Sjælland og resten af landet er, at EU-Kommissionen har 
udpeget region Sjælland som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens 
resten af Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme.

5. Finansiering
Indsatsen finansieres med 100 mio. kr. fra 
Regionalfonden, samt 60 mio. kr. fra Dan-
marks Erhvervsfremmebestyrelses decen-

trale erhvervsfremmemidler. 
Der kan søges regionalfondsmidler uden samtidig at 
søge decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan 
ikke søges decentrale erhvervsfremmemidler alene.

Tilskuddet fra Regionalfonden kan som udgangspunkt 
maksimalt udgøre 40 pct. af de godkendte støttebe-
rettigede udgifter, dog op til 60 pct. til dækning af 
udgifter relateret til afvikling af aktiviteter i Region 
Sjælland1. Dette betyder, at den faktiske EU-støtte-
procent er i spændet 40-60 pct., men afhænger af den 
enkelte ansøgnings udgiftsniveau og præsenterede 
regionale fordeling af aktiviteter. 

Tilskuddet fra de decentrale erhvervsfremmemidler 
kan maksimalt udgøre 25 pct. af de godkendte støt-
teberettigede udgifter.

Grundet de forskellige støtteprocenter tillades føl-
gende scenarier: 
• At der enten indsendes én ansøgning for aktivite-

ter på tværs af samtlige regioner, med angivelse 

af fordelingen mellem aktiviteter hhv. afviklet i 
og udenfor Region Sjælland, ned til minimum 1 
pct. på Region Sjælland. (én potentiel bevilling og 
én EU-støtteprocent ml. 40-60 pct. for samtlige 
udgifter i projektet), eller

• At der indsendes én ansøgning uden aktiviteter 
i Region Sjælland (én potentiel bevilling og én 
støtteprocent, hvoraf EU-midlerne maksimalt kan 
udgøre 40 pct

Den øvrige finansiering forventes at komme fra part-
nerne i projektet, som in-kind eller kontant medfi-
nansiering, men kan også komme fra stat, regioner, 
kommuner, organisationer, fonde mv.  

Aktiviteter, som udgør statsstøtte, skal håndteres som 
de minimis. 

Der skal i indeværende annoncering benyttes enten 
40 pct.-kontoplan eller 15 pct-kontoplan. For yder-
ligere information om kontoplaner, herunder hvilke 
udgiftstyper, der kan indgå i støttegrundlaget, samt 
hvilke der skal dækkes af overhead, henvises til kont-
oplansvejledningen samt Vejledning om støtteberet-
tigelse afsnit 10. 
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Den Europæiske Regional-
fond og Socialfond Plus
I 2021-2027 investerer EU’s Regionalfond 
og Socialfond Plus ca. 2,7 mia. kr. i vækst 
og beskæftigelse i hele Danmark. Midler-
ne er blandt andet målrettet innovation, 
iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse 
og social inklusion.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Er-
hvervsstyrelsen spiller centrale roller i den 
konkrete investering af midlerne.  
 
Danmark Erhvervsfremmebestyrelse råder 
årligt over 345 mio. kr. til decentrale er-
hvervsfremmeindsatser og midler fra EU’s 
strukturfonde.  
 
Indsatsen under Regionalfonden og Social-
fonden Plus supplerer den nationale indsats 
for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigel-
se og understøtter strategien Erhvervsfrem-
me i Danmark. 
 
Det er Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse, der indstiller til erhvervsministeren (i 
praksis Erhvervsstyrelsen), hvordan struk-
turfondsmidlerne anvendes. Erhvervssty-
relsen legalitetskontrollerer herefter an-
søgninger og varetager administrationen af 
projekter.  

Midler skal generelt udmøntes inden for de 
gældende regler for anvendelsen af Regio-
nalfonden i Danmark. Potentielle ansøgere 

bør derfor orientere sig grundigt i Regionalfondspro-
grammet, i Regionalfondens indikatorvejledning samt 
i ”Vejledning om støtteberettigelse for Regionalfonden, 
Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling” 
(se afsnit 6. Ansøgningsproces). 

Den offentlige støtte til projekter skal være i overens-
stemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri 
konkurrence, herunder navnlig EU’s statsstøtte- og 
udbudsregler.

iStock.com/abishome

Særligt opmærksomhedspunkt vedr. Vejledning om 
støtteberettigelse ift. GTSer, videninstitutioner og 
kravet om partnererklæring

Ansøger skal udarbejde sin ansøgning med udgangs-
punkt i den version af Vejledning om støtteberetti-
gelse, der er gældende på annonceringstidspunktet. 

Der gøres dog opmærksom på, at der parallelt med 
indeværende annoncering arbejdes på en række po-
tentielle administrative forenklinger, som ved annon-
ceringstidspunktet er uafklaret.

Disse potentielle administrative forenklinger er føl-
gende:
• Kravet om obligatorisk partnererklæring forven-

tes ændret således, at der for enhver partner en-
ten kan anvendes en skriftlig partnererklæring, 
eller der kan anvendes en model med orientering 
af partneren.

• Mulighed for, at offentlige danske forskningsinsti-
tutioner kan modtage 44 pct. overhead.

• Mulighed for, at GTS-institutter kan anvende en 
godkendt omkostningsfaktor, for beregning af 
lønudgifter, men ikke medtage yderligere støt-
teberettigede udgifter eller overhead. 

Erhvervsstyrelsen er i dialog med Europa-Kommis-
sionen om ovenstående potentielle forenklinger for 
offentlige danske forskningsinstitutioner og GTS-in-
stitutter, og er ved at afklare en række tekniske pro-
blemstillinger vedr. kravet om obligatorisk partne-
rerklæring. 

Der arbejdes for en afklaring af disse potentielle for-
enklinger hurtigst muligt, hvorefter de i givet fald vil 
blive beskrevet i et tillæg til vejledning om støttebe-
rettigelse således at disse også kan anvendes under 
indeværende annoncering, dog tidligst fra den dato 
hvor tillægget er trådt i kraft. 

Bemærk, at skulle ovenstående administrative for-
enklinger blive mulige, efter der er indsendt ansøg-
ning, så gives der mulighed for at indsende en revide-
ret ansøgning, hvor mulighederne anvendes. 

iStock.com/pidjoe
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Der afholdes informationsmøde som webinar 
mandag den 4. april 2022 kl. 10-12 – læs 
mere og tilmeld dig på Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelses hjemmeside.

Ansøgninger om tilskud til projekter under dette tema 
vil – foruden en vurdering af opfyldelsen af de gene-
relle regler for tildeling af strukturfondsmidler (lega-
litetskontrol)/de decentrale erhvervsfremmemidler 
– blive vurderet på baggrund af de tildelingskriterier, 
som fremgår af ansøgningsmaterialet under afsnit 5. 
Kun ansøgninger, som opfylder kravene og kriterierne 
i det udmeldte tema, som de er beskrevet i afsnittene 
ovenfor, og som opnår mindst 65 ud af 100 point, kan 
komme i betragtning til tilskud. 

Erhvervsstyrelsen varetager sagsbehandlingen af 
de indkomne ansøgninger og udsteder tilsagn om 
EU-tilskud og tilskud fra de decentrale erhvervsfrem-
memidler eller afslag. 

Ansøgning om EU-tilskud fra Regionalfonden søges 
hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der ind-
stiller til Erhvervsstyrelsen om tildeling af midler fra 
Regionalfonden og træffer afgørelse om tildeling af 
de decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgningerne 
forventes behandlet på bestyrelsesmødet den 21. 
juni 2022.

6. Ansøgningsproces

Ansøgningsfrist
 
Fristen for indsendelse af ansøgninger til 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til 
ovennævnte tema under Regionalfonden 
er den 30. maj 2022 kl. 12.00. 

Ansøgningen skal indsendes via det elektro-
niske ansøgningsskema. Find link til  ansøg-
ningsskemaet på bestyrelsens hjemmeside.

Behov for yderligere information?  

For yderligere information om temaets faglige ind-
hold, Regionalfonden eller Socialfonden Plus samt 
ansøgningsproces, kontakt:

iStock.com/Sky_Blue

På hjemmesiden kan du downloade samlet pakke 
med relevante dokumenter og finde den gældende 
version af Vejledning om støtteberettigelse.

Kontakt:
Line Kjær Nikolajsen
E-mail: linnik@erst.dk 
Telefon: 35 29 14 14

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/webinar-om-innovationskraft-danske-klynger-viden-og-erhverv-2023-2024
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