Q & A: National pulje-projekter: Innovationssamarbejder
Q: Hvem skal vurdere, hvilken statsstøtteløsning der skal anvendes i et projekt?
A: En ansøger skal i ansøgningen beskrive, hvordan statsstøtten i et projekt påtænkes at kunne løses.
Erhvervsstyrelsen vurderer efterfølgende valg af løsning for håndtering af statsstøtte og tager en dialog
med ansøger om dette hvis nødvendigt. Det anbefales, at ansøger sætter sig grundigt ind i muligheder for
håndtering af statsstøtte, inden ansøgningen sendes ind.
Q: Er det udelukkende produktinnovation, der kan medfinansieres?
A: I henhold til regionalfondsprogrammet kan der ydes medfinansiering til koncepter til nye produkter, men
også nye løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte.
Regionalfondsprogrammet udelukker ikke, at projekterne også kan inkludere markedsførings- og
organisatorisk innovation, men disse typer innovation må ikke være det bærende element i et projekt.
Q: Finansiering mellem projektets økonomiske partnere
A: Erhvervsstyrelsen involverer sig i udgangspunktet ikke i indbyrdes partnerforhold om fx afregning af EUmedfinansiering mellem partnere. Bemærk, at projektets økonomiske partnere altid betragtes som
interesseforbundne parter og skal alle afregne til kostpris.
Q: Må projekter indkøbe ekstern bistand ind til innovationssamarbejderne?
A: I innovationssamarbejderne skal der være tale om et reelt samarbejde, hvor videninstitutionen erlægger
et væsentligt bidrag til selve innovationssamarbejderne, og hvor deltagelsen er en nødvendig forudsætning
for succes i forhold til det endelige mål om udvikling af koncepter til nye produkter eller løsninger. Ekstern
bistand kan i begrænset omfang indkøbes til innovationssamarbejderne. En vidensinstitution skal være
økonomisk partner i projektet. I særlige geografiske områder behøver innovationen ikke at foregå i et
samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner. Innovationen kan i særlige geografiske områder
foregå i en enkelt eller flere virksomheder – uanset størrelse. Hvis der ikke deltager videninstitutioner, skal
viden tilkøbes hos private videnaktører. De særlige geografiske områder er Læsø, Ærø, Langeland, Samsø,
Bornholm, Lolland Kommune og de 27 småøer.
Q: Er der krav om fokus på cirkulær økonomi og bæredygtighed?
A: Indsatsen skal fremme innovationssamarbejder. Dette kan med fordel ske på områderne digitalisering og
automatisering (hertil kommer midlerne afsat til turismebranchen). Der er ikke et egentligkrav om eksplicit
fokus på fx cirkulær økonomi, men det ikke svækker ikke en ansøgning, der er udarbejdet efter
temabeskrivelsen, at der er lagt vægt på cirkulær økonomi og bæredygtighed. Det forudsættes, at
regionalfondsindsatsen ikke forringer de deltagende virksomheders energi- og ressourceeffektivitet.
Q: Der findes i Region Nordjylland et program om innovationssamarbejder. Hvordan skal ansøgere
forholde sig hertil?
A: Det er i dette tilfælde vigtigt at kunne demonstrere, hvordan de to indsatser (den nationale og regionale)
kan supplere hinanden. Der henvises til udvælgelseskriterium nr. 6.
Q: Skal man lave en særskilt ansøgning for Sjælland?
A: Ja. Til ansøgninger under den nationale pulje skal der laves 2 særskilte ansøgninger:

Én ansøgning til de aktiviteter, der foregår i Region Sjælland, og én ansøgning for de aktiviteter, der foregår
i resten af landet.
Årsagen er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion i EU, mens resten af Danmark
tilhører de mere udviklede regioner. Derfor skal der laves to ansøgninger for at sikre en landsdækkende
indsats.
Budgetterne for de to ansøgninger skal fordeles med 20 % til Region Sjælland og 80 % til de øvrige regioner.
Q: Hvad er årsagen til, at Østersøstrategien er fremhævet under udvælgelseskriterium nr. 4?
A: EU-Kommissionen har stort fokus på makroregionale strategier i EU, som man også gerne vil
medfinansiere. Derfor vægtes det positivt, såfremt en ansøgning har fokus på at udnytte mulighederne for
samarbejde om innovation i Østersø-regionen. Vær opmærksom på, at kontraktansvarlig partner og
økonomiske partnere skal have dansk CVR-nummer. I det omfang, et projekt fagligt og indholdsmæssigt kan
nyde gavn af tværnational erfaringsudveksling, metoder m.v., vil der kunne afholdes udgifter hertil.
Q: Kan facilitering af innovationssamarbejder indgå i de støtteberettigede udgifter?
A: Der kan i begrænset omfang gives EU-medfinansiering til facilitering af innovationssamarbejderne. Der
ydes ikke EU-medfinansiering til kompetenceudvikling af fx en operatørs medarbejdere for at kunne
foretage denne facilitering. I gennemgangen af indkomne ansøgninger vil der blive lagt vægt på, at ansøger
kan mønstre de relevante kompetencer for at gennemføre projektet.
Q: Hvor lang er projektperioden?
A: Udgangspunktet er en periode på 3 år. Den maksimale projektperiode er som hovedregel 5 år.
Q: Hvor stort skal et budget ca. være på et innovationssamarbejde?
A: Der henvises bl.a. til udvælgelseskriterium nr. 1. Det vil således komme an på det konkrete indhold, og
om der kan skabes en klar og logisk effektkæde. Styrelsen forventer at give EU-medfinansiering til én til to
ansøger. Hertil kommer puljen på op til 10 mio. kr., der er afsat til turismebranchen.

