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1. Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for decentral erhvervsfremme gældende fra 2020 og frem, der bl.a. skal pege på erhvervs- og
teknologiområder (styrkepositioner), inden for hvilke der kan udbydes offentlig
medfinansiering til klynger og innovationsnetværk.
Udpegningen skal være med til at sikre, at antallet af offentligt finansierede klynger og netværk i Danmark gradvist fra 2019 reduceres til 10-12 erhvervs- og
teknologiområder samt et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder. Reduktionen i antallet af klynger bør ske under hensyn til
klyngernes egne ønsker om fusioner.
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I løbet af 2020 tildeler Uddannelses- og Forskningsministeriet – på baggrund af
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses indstilling – midler til innovationsnetværk med opstart januar 2021. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder derudover over egne midler, der kan prioriteres til medfinansiering af klyngeorganisationer og innovationsnetværk.
Et konsolideret klyngelandskab skal sikre, at der ikke er overlap mellem aktørers
service samt styrke kvaliteten og øge virksomhedernes udbytte af klyngesamarbejdet. Det forudsætter, at der er stærke, professionelle og efterspørgselsdrevne
klyngeorganisationer at bygge videre på.
Overgangspulje til klyngekonsolidering 2020
Da eksisterende klyngeorganisationers økonomiske forudsætninger for at indgå
i de forskellige konsolideringsprocesser varierer som følge af forskelle i finansieringskilder og udmøntningspraksis, har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
besluttet at etablere en overgangspulje til klyngekonsolidering på 35 mio. kr.
Overgangspuljen skal blandt andet sikre at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020 kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Således er puljen rettet mod at
forene hensyn til klyngeorganisationer, der står uden anden finansiering i 2020,
med målsætningen om en gradvis reduktion i antallet af offentligt finansierede
klynger. Klynger i hele landet kan søge overgangspuljen.
Overgangspuljen udbydes til klyngeorganisationer til konsolideringsaktiviteter
og forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder i 2020. Indsatsen er begrænset til aktiviteter i 2020, da konsolideringen forventes gennemført fra 2021.
Forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder, skal sikre at klyngerne efter
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gennemført konsolidering står klar med virksomhedsefterspurgte aktiviteter,
som kan gennemføres i den nye klyngestruktur.
2. Indhold af indsatsen
Antallet af offentligt finansierede klynger og netværk i Danmark skal gradvist reduceres til 10-12 erhvervs- og teknologiområder frem mod 2021.
En af fordelene for virksomheder, der indgår i et klyngesamarbejde, er at samarbejdet kan føre til udviklingsaktiviteter, der har større værdiskabelse, end aktørerne
kan opnå hver for sig.
Klyngens virkefelt skal primært være inden for virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation. Klyngen skal hjælpe virksomhederne til at bidrage med innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer.
Følgende aktiviteter kan støttes under indsatsen:
• Opsøgende og formidlende netværksaktiviteter med henblik på at styrke
virksomhedsdeltagelsen og innovationsaktiviteterne i klyngen, herunder
forberedende aktiviteter til innovationssamarbejder mellem virksomheder
og videninstitutioner
• Rådgivning omkring styrket klyngeledelse, strategiudvikling og organisering
• Ledelses- og sekretariatsarbejde i klyngeorganisationen
• Videnspredningsaktiviteter om internationalisering, faglige temaer mv.
• Matchmaking-aktiviteter i klyngen
Ovenstående aktiviteter skal understøtte konsolideringsprocessen med vægt på at
tilvejebringe ovennævnte reduktion i antallet af klynger og netværk. Konsolideringsprocessen skal tage afsæt i virksomhedernes efterspørgsel.
Der ydes ikke driftsstøtte til klyngesekretariaterne, men udelukkende til additionelle aktiviteter.
3. Krav til ansøgning
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 1 ”Styrket innovation i SMV’er), indsatsområde b) ”Øget innovation i
SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer”.
Et projekt skal opfylde følgende krav:
Ansøgernes virkefelt skal primært være inden for virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation. Klynger, der ansøger om midler, skal desuden hjælpe virksomhederne til at bidrage med innovative løsninger på samfundsmæssige udfordringer.
Indsatsen skal adressere virksomhedernes udviklingsbehov inden for innovative
produkter og processer og ved gennemførelse sker under hensyntagen til de
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nationale styrkepositioner og start-up klynger, som erhvervsfremmebestyrelsen udpeger i sin strategi for 2020 og frem.
Der skal på ansøgningstidspunktet redegøres for, hvordan forandringerne i klyngeorganisationen vil bidrage til, at virksomhederne i klyngen skaber flere innovative
produkter eller processer. Klyngeorganisationen skal endvidere i forbindelse med
ansøgningen oplyse baseline og sætte mål for antallet af nye medlemmer i klyngen
og for antallet af virksomheder i klyngen, der deltager i samarbejdsprojekter om
innovation.
Projekter skal søges i et partnerskab bestående af mindst to selvstændige klyngeorganisationer, der kan sikre en effektfuld indsats ved fusion. Klyngeorganisationer
fra hele landet kan søge puljen.
Det er et krav, at aktiviteter, som medfinansieres af Regionalfonden ikke overlapper med aktiviteter, som allerede er finansieret af Innovationsnetværk Danmark
Programmet el.lign. i 2020. Innovationsnetværk kan deltage i klyngekonsolideringsaktiviteter under puljen, men ikke afholde udgifter eller modtage støtte til eksempelvis opsøgende og formidlende netværksaktiviteter eller viden- og matchmaking aktiviteter. Hvorvidt et innovationsnetværk kan afholde udgifter eller modtage
støtte til øvrige aktiviteter under puljen vil bero på konkret vurdering af om aktiviteten er overlappende med aktiviteter, som allerede er finansieret af Innovationsnetværk Danmark Programmet.
Ansøgers projektbeskrivelse skal indeholde en klar og logisk effektkæde samt en
beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. Ansøgere skal
således beskrive projektets effektkæde, dvs. sammenhængen mellem projektets aktiviteter, output og effekter, herunder effekter på længere sigt efter projektets afslutning.
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It-platform
Projekter, som får tilsagn om støtte, skal formidles på den digitale erhvervsfremmeplatform (forventes lanceret medio 2019). Det indebærer bl.a., at virksomhedsrettede indsatser i projektet skal annonceres på platformen.
Evaluering af strukturfondsprojekter
Alle projekter, som modtager 2.000.000 kr. eller mere i støtte fra Regionalfonden eller Socialfonden, skal evalueres af en ekstern evaluator. Den eksterne
evaluator udpeges og betales af Erhvervsstyrelsen.
4. Kriterier for valg af ansøgning
De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse med dette
tema. Ved gennemgangen af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på
følgende udvælgelseskriterier:
a. Projektet sætter virksomhedernes behov i centrum og bidrager til flere
innovative virksomheder
Projektet vil blive vurderet på, om det har en klar og sammenhængende effektkæde
samt gode og velbegrundede indikatorer og måltal.
Ansøgningen skal omfatte en perspektivrig plan for fusion af to eller flere klyngeorganisationer til én juridisk enhed, som er indrettet med henblik på at sætte virksomhedernes strategiske behov i centrum, og som understøtter målet om reduktion
i antallet af klynger til 10-12 erhvervs- og teknologiområder samt et mindre antal
start-up klynger, hvor der lægges positiv vægt på, at organisationen har en høj repræsentation af virksomheder i bestyrelsen, og at dens aktiviteter er tilgængelige
for virksomheder i hele landet, evt. via flere geografiske placeringer. Indikatorer
for de deltagende klyngeorganisationers kvalitet mv. kan eksempelvis være ECEI
certificering. Indsatsen skal som minimum finansieres med 25 pct. privat medfinansiering, og at der lægges positiv vægt på en høj privat medfinansieringsandel.
En projektansøgning kan tildeles fra 0-40 point på dette kriterium.
b. Skabe sammenhæng på tværs
Projektet skal understøtte sammenhæng og gennemsigtighed i erhvervsfremmeindsatsen, dvs. projektet skal være koordineret med og bygge videre på gode
eksisterende indsatser (finansieret af Regionalfonden eller andre kilder). Der må
ikke være uhensigtsmæssige overlap med eksisterende eller planlagte indsatser.
Ansøger skal desuden beskrive, hvordan det sikres, at indsatsen bliver landsdækkende, og at eventuelle decentrale virksomhedsbehov adresseres.
En projektansøgning kan tildeles 0-20 point på dette kriterium.
c. Stærkt partnerskab
Projektet skal gennemføres i et stærkt partnerskab. Ansøger skal beskrive sine
egne og projektpartnernes kvalifikationer og kompetencer inden for virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation og klyngeudvikling.
En projektansøgning kan tildeles 0-15 point på dette kriterium.
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d. Digitalt og brugervenligt
Det vægtes positivt, hvis projektet bidrager til den digitale omstilling af dansk
erhvervsliv, fx ved at gøre brug af digitale værktøjer til diagnosticering, benchmarking etc. Det vægtes ligeledes positivt, hvis projektet præsenteres på en overskuelig og brugervenlig måde for erhvervslivet.
En projektansøgning kan tildeles 0-15 point på dette kriterium.
e. Forankring af projektet
Der vil blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil sikre, at projektets resultater og
erfaringer forankres og videreføres, når den offentlige medfinansiering ophører.
En projektansøgning kan tildeles 0-10 point på dette kriterium
For at komme i betragtning til bevilling skal en projektansøgning være af sådan en
kvalitet, at den skal kunne scores til minimum 65 point.
5. Finansiering
Projekter vil blive finansieret gennem regionalfondsmidler og decentrale erhvervsfremmemidler. I overgangspuljen er der samlet afsat op til 35 mio. kr.,
fordelt på 23,3 mio. kr. fra Regionalfonden og 11,7 mio. kr. fra de decentrale
erhvervsfremmemidler (DEM) til indsatsen.
Regionalfondsmidlerne fordeler sig således, at der maksimalt kan søges om ca.
2,31 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 21 mio. kr. i EUtilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.
Udover EU-tilskud og privat medfinansiering kan der søges om tilskud fra decentrale erhvervsudviklingsmidler.
Hvis konsolideringsaktiviteterne vedrører klyngeorganisationer placeret i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige regioner, skal ansøger indsende to
ansøgninger: én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i Region Sjælland,
samt én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet.2
Der kan søges om EU-tilskud af op til max 50 pct. af et projekts samlede budget.
Det er et krav, at den private medfinansiering udgør minimum 25 pct. af det
samlede budget (både i Region Sjælland og i de øvrige regioner).
Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan det
samlede EU-tilskud blive mindre end 50 pct.

1

Det præcise tal er 2.246.931,41 kr.
Årsagen til, at der skal indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget
som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af
Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme. Hvis ansøger ønsker at lave en landsdækkende indsats, der involverer Region Sjælland, skal
der derfor indsendes to ansøgninger.
2
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Statsstøtte til kommercielle aktiviteter i projektet ydes under de minimis forordningen.3
Indsatsen skal gennemføres i regi af et projekt som forankret hos én tilsagnsmodtager. Tilsagnsmodtager skal være en juridisk person. Tilsagnsmodtager underskriver tilsagnskontrakten og skal stå for administration på alle de økonomiske partneres vegne. Klyngeorganisationer som deltager i projektet, skal deltage som økonomiske partnere, hvilket blandt andet betyder at afholdte udgifter afregnes til kostpris.
Projektbudget og finansiering (eksempel)
Samlede støtteberettigede udgifter
Finansiering
EU-tilskud 50 pct.
Privat egenfinansiering (minimum 25 pct.)
Decentrale erhvervsudviklingsmidler
Samlet finansiering

1.000.000 kr.
500.000 kr.
250.000 kr.
250.000 kr.
1.000.000 kr.

Faktaboks
I 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond ca. 3 mia. kr.
i vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Midlerne er blandt andet målrettet
innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og social inklusion. Relevante tværregionale projekter med afsæt i fx regeringens vækstplaner og
Østersøstrategien vil kunne støttes.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen spiller centrale
roller i den konkrete investering af midlerne.
Danmark Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser og midler fra EU’s strukturfonde. Regionalfonds- og socialfondsindsatsen supplerer den nationale indsats for vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse, og den understøtter Strategi for decentral
erhvervsfremme. I den nuværende strukturfondsperiode (2014-2020) er der
fortsat en ramme på ca. 400 mio. kr.
Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der indstiller til erhvervsministeren, hvordan strukturfondsmidlerne anvendes. Erhvervsstyrelsen legalitetskontrollerer herefter ansøgninger og varetager administrationen af projekter
Midlerne skal udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional- og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig
grundigt i regionalfondsprogrammet, i regionalfondens indikatorvejledning samt

3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om
anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
på de minimis-støtte
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i Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 (se afsnit 6) og styrelsens hjemmeside.
Den offentlige støtte til projekter skal være i overensstemmelse med reglerne om
gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder navnlig EU’s statsstøtte- og udbudsregler.
6. Ansøgningsproces
Ansøgning om finansiering fra regionalfonden søges hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der træffer afgørelse om tildeling af midler.
Ansøgninger til at modtage tilskud til projekter under dette tema vil - foruden en
vurdering af opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol) - blive vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår
af ansøgningsmaterialet, jf. ovenfor. Kun projekter, som støtter op om opgaverne
i dette tema, som de er beskrevet i afsnittene ovenfor, kan komme i betragtning
til tilskud.
Erhvervsstyrelsen udsteder kontrakt om EU-tilskud eller afslag og varetager
sagsbehandlingen af de indkomne ansøgninger.
Fristen for indsendelse af ansøgninger til Erhvervsstyrelsen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er den 20. maj 2019. Ansøgningen skal indsendes via
det
elektroniske
ansøgningsskema,
som
man
kan
finde
på
https://skema.erst.dk/2019/

Yderligere information
For yderligere information kontakt: Olav Sønderskov, olason@erst.dk,
35291955 eller Morten Suusgaard, morsuu@erst.dk, 35291760.
Find yderligere information via følgende links:
Regionalfondsprogram 2014-2020:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/Program_Regionalfonden_2014_2020_0.pdf
Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf
Indikatorvejledning og måleværktøj for Regionalfonden:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erdf_indikatorvejledning.pdf
Kontoplan - vejledninger om kontoplaner, der skal anvende i forbindelse ansøgning.
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/kontoplaner
Statsstøttehåndbogen
(forklaring
på
hvad
statsstøtte
er):
https://www.evm.dk/arbejdsomraader/regulering-og-konkurrence#statsstoette

