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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af 160 mio. kr. til ansøgninger 

under ”Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2023-2024”, herunder 

model for fordeling af midler mellem klynger. Derudover skal bestyrelsen tage stil-

ling til udmøntning af midler til en ny klyngeindsats for maritime erhverv og logistik1.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 2. februar 2022 at fortsætte klyngeindsatsen i 

2023 og 2024 via samarbejdet med Uddannelses- og Forskningsministeriet om Inno-

vationskraft. Klyngernes kerneopgave er fortsat at styrke virksomheders – særligt 

SMV’ers – samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder 

og fra videninstitutioner m.fl. inden for de udpegede erhvervs- og teknologiområder. 

Bestyrelsen afsatte 160 mio. kr., heraf 100 mio. kr. fra Regionalfonden og 60 mio. kr. 

decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) til dækning af klyngernes aktiviteter i 2023 

og 2024. Klyngerne forventes i samme periode at modtage et tilsvarende beløb fra 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til lignende aktiviteter.  

 

Løsning 

Sekretariatet har modtaget 13 ansøgninger. Der er samlet ansøgt om ca. 236 mio. kr.  

Alle ansøgninger scorer over 65 ud af 100 mulige point og indstilles til delvist tilsagn. 

Bilag 4.1.2 giver overblik over ansøgninger og indstillede beløb, mens bilag 4.1.3 

præsenterer den indstillede fordelingsmodel samt fordelingen af midler, der indstilles 

for hver ansøgning. Da klyngerne har ansøgt om flere penge end oprindeligt afsat og 

dermed vurderer, at virksomhederne efterspørger en større indsats, foreslås det at af-

sætte yderligere 15 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, så der i alt tildeles 175 

mio. kr. Midlerne fordeles efter samme model og hensyn som de oprindeligt udbudte 

midler og under hensyntagen til, at den samlede støtteintensitet fortsat ikke overstiger 

70 pct. Det kræver, at annonceringens krav om et loft på 25 pct. af DEM-midlerne 

bortfalder. 

 

Vurdering af ansøgningerne 

Sekretariatet vurderer, at samtlige ansøgninger lever op til vurderingskriterierne i til-

fredsstillende grad, og efter økonomijustering forventes i alt ca. 1.200 virksomheder 

at blive involveret i innovationssamarbejder og ca. 3.900 virksomheder at deltage i 

bredere kollektive innovationsaktiviteter på tværs af de 13 klynger. De typiske akti-

viteter i projekterne er samarbejdsprojekter, hvor SMV’er samarbejder med andre 

aktører (fx videninstitutioner eller andre virksomheder) om innovation. Derudover 

vil projekterne bestå af internationaliseringsaktiviteter, hvor SMV’er indleder samar-

bejde med aktører i udlandet, samt en mindre andel videnspredning og matchmaking. 

 

Flere klynger har indsendt ansøgninger, hvor en markant andel af midlerne anvendes 

til indledende og forberedende innovationsaktiviteter, typisk fx matchmaking og 

 
1 Teksten markeret med gråt i dette bilag er udgået siden udsendelse af mødemateriale til be-

styrelsen den 9. september 2022 
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videnspredning, som kan være relevante for virksomhederne, men hvor det ikke er 

tilstrækkeligt klart, hvordan den støttede indsats skaber merværdi for virksomheden, 

så de indfører nye produkter, processer og løsninger i projektperioden. Der er således 

tale om aktiviteter, der er relevante for virksomhederne, men det er et krav, at en 

væsentlig andel af midlerne anvendes til at indføre nye konkrete produkter, processer 

og løsninger. I tilpasningen af projekterne, som følge af økonomitilpasning, vil der 

være et særligt blik for denne balance. Det bemærkes, at flere klynger ønsker drifts-

støtte til finansiering af netop bl.a. indledende aktiviteter, der typisk er egnede til at 

engagere virksomheder i klyngen, men disse muligheder kan pga. statsstøttereglerne 

og regionalfondsforordningen ikke gives med den aktuelle udmøntning. 

 

Der er derudover en tilfredsstillende geografisk dækning i de indkomne ansøgninger. 

Det ses ved, at alle ansøgninger afvikler aktiviteter for virksomheder i hele landet. 

Ansøgningerne har fokus på også at dække Sjælland i relevant omfang, idet der sam-

tidig tages højde for målgruppevirksomheders reelle tilstedeværelse i Region Sjæl-

land. Den gennemsnitlige andel af ansøgningernes aktiviteter i Region Sjælland er 

8,2 pct. (med spredning fra 1 pct. til 17 pct.). Variationen afspejler bl.a., at enkelte 

styrkepositioner generelt har meget få målgruppevirksomheder i regionen.  

 

Som grundlag for at vurdere klyngernes evne til at favne virksomhedernes behov og 

sikre private aktørers engagement har sekretariatet undersøgt antallet af dedikerede 

klyngemedlemmer (og udviklingen heri siden 2020) samt andelen af privat kontant 

finansiering i hver klynges årsregnskab. Der har siden 2020 generelt været fremgang 

på op til et par procentpoint i andelen af målgruppevirksomheder, der er dedikerede 

virksomhedsdeltagere, hvilket er positivt. Der er derudover med få undtagelser tale 

om klynger med en tilfredsstillende grad af privat kontant medfinansiering (gennem-

snit på ca. 17 pct.). Generelt ses fremgang i evnen til at øge andelen af private kon-

tanter i årsregnskaberne (gennemsnitlig ca. 10 pct.). 

 

Flere klynger er involveret i de lokale erhvervsfyrtårne. Derfor har sekretariatet vur-

deret sammenhængen mellem erhvervsfyrtårnene og de aktuelle ansøgninger. Gene-

relt har det været vanskeligt for klyngerne at redegøre herfor, hvilket kan hænge sam-

men med, at flere erhvervsfyrtårne er under opstart. Der er dog enkelte, som har for-

mået at redegøre godt for sammenhængen til erhvervsfyrtårnet. I den strategiske dia-

log med klyngerne og via deres afrapporteringer vil sekretariatet have fokus på sam-

menhængen med erhvervsfyrtårnene i takt med, at disse videreudvikles. 

 

Fordeling af midler 

Annonceringen giver bestyrelsen mulighed for at justere de ansøgte beløb med hen-

blik på at sikre klyngeindsatser inden for alle de udpegede erhvervs- og teknologiom-

råder. Skaleringen skal ske under hensyntagen til ansøgningernes samlede kvalitet 

(score), hensigten om fortsat at finansiere en effektiv og kontinuerlig klyngeindsats 

på hvert område samt målgruppens størrelse og behov på erhvervs- og teknologiom-

råderne. Sekretariatet har herudfra opstillet tre modeller til fordeling af midlerne: 
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Model 1:  Model 2 Model 3 

• Alle midler forde-

les ud fra ansøg-

ningernes score 

• Grundbeløb på 1 

mio. kr. til hver 

klynge (7 pct.) 

• 162 mio. kr. midler 

(93 pct.) fordeles ud 

fra score 

• Grundbeløb på 1 mio. kr. til hver klyn-

ger (7 pct.) 

• 35 mio. kr. (20 pct.) fordeles ud fra et 

indeks, der indarbejder klyngernes mål-

gruppers størrelse, vækstpotentiale og 

betydning for dansk økonomi. 

• 127 mio. kr. (73 pct.) fordeles ud fra an-

søgningernes score 

 

Sekretariatet anbefaler model 3, som balancerer de ovenfor nævnte hensyn. Indekset 

i model 3 operationaliserer hensynet til, at fordelingen af midler også sker ud fra 

objektive forhold vedrørende erhvervs- og teknologiområdernes samfundsøkonomi-

ske relevans, jf. appendiks 4.1.a. Model 3 omfordeler midlerne sammenlignet med 

seneste udmøntning i 2020. De væsentligste konsekvenser er, at We Build Denmarks 

bevilling stiger fra 12,5 mio. kr. til 18,6 mio. kr., mens CLEANs bevilling falder fra 

17,5 mio. kr. til 15,2 mio. kr., og CenSec går fra en bevilling på 4 mio. kr. til 3,2 mio. 

kr. Derudover går MADE fra en bevilling på 4 mio. kr. til 15,8 mio. kr., hvilket skyl-

des, at de i 2020 søgte en relativt lille bevilling til en bestemt aktivitetstype. MADE 

har udvidet deres aktiviteter baseret på de seneste års erfaringer, og den indstillede 

fordeling vil bringe MADE på niveau med fx Odense Robotics, når man ser på den 

samlede bevilling 2021-2024. Se bilag 4.1.3 for samlet overblik over omfordelingen. 

 

Særligt vedrørende maritime erhverv og logistik 

UFS og ERST har siden MARLOG’s konkurs været i dialog med en lang række ak-

tører inden for området. Den samlede vurdering er, at der er grobund for at åbne for 

ansøgninger i indeværende år. Der er dog blandt aktørerne delte meninger om, hvor-

vidt det på kort sigt er muligt at danne en ny strategisk og økonomisk bæredygtig 

klyngeorganisation med tilstrækkeligt privat engagement og ejerskab. Sekretariatet 

foreslår at afsætte op til 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til opslaget, og 

at der arbejdes for, at en ny klyngeorganisation på området i udgangspunktet vurderes 

efter de samme kriterier og krav som ifm. Innovationskraft for 2021-2024, hvormed 

samarbejdet med UFS opretholdes. Dog vurderes det relevant at foretage visse tilpas-

ninger begrundet i erfaringerne med den konkursramte klynge, så der i højere grad 

lægges vægt på privat ejerskab og engagement, partnerkreds, økonomisk kapacitet og 

strategisk fokus på virksomhedernes behov inden for hele styrkepositionen. 

 

Indstillingen betinges af, at uddannelses- og forskningsministeren beslutter at åbne 

for ansøgninger til en ny klynge for maritime erhverv og logistik. Træffes denne be-

slutning før bestyrelsens behandling af sagen, vil sekretariatet informere bestyrelsen. 

I forlængelse af denne beslutning og evt. tilpasningsønsker hos uddannelses- og 

forskningsministeren vil sekretariatet aftale de endelige kriterier med formanden.  

 

Videre proces 
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I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn, bl.a. for at implementere den af besty-

relsen valgte fordelingsmodel, som vil medføre behov for justeringer i indsatsernes 

aktiviteter og budgetter. Endeligt tilsagn forventes udstedt i 4. kvartal 2022.  

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter udløbet af den 

skriftlige procedure.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Godkender, at der udmøntes yderligere 15 mio. kr. DEM, og at loftet på 25 

pct. DEM erstattes af et generelt loft for støtteprocent på 70 pct. for bevillin-

gerne. 

• Godkender vedlagte indstillinger i bilag 4.1.2 (oversigtsnotat), herunder at mo-

del 3 anvendes i prioriteringen af de afsatte midler.  

• Godkender idébeskrivelsen i bilag 4.1.4 og bemyndiger sekretariatet til at 

indgå dialog med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om de endelige be-

dømmelseskriterier ud fra de anførte vægtninger med udgangspunkt i besty-

relsens kriterier i 2020-annonceringen Innovationskraft 2021-2024, og at den 

endelige tilpasning af kriterierne godkendes af formanden.  
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