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1. Velkomst og introduktion
Kerneopgave

Styrke innovationskraften i
danske virksomheder inden
for Danmarks stærkeste og
mest lovende erhvervs- og
teknologiområder. Det sker
gennem samarbejde om
innovation og
videnoverførsel mellem
virksomheder,
videninstitutioner og andre
aktører.

Aktiviteter

Indsats

Videreudvikle en enkel
og overskuelig
klyngeindsats med afsæt
i Danmarks officielt
udpegede
klyngeorganisationer,
der arbejder
landsdækkende, og som
samler økosystemet på
deres respektive
erhvervs- og
teknologiområde.

-

Samarbejdsprojeker

-

Internationalisering

-

Vidensspredning og
matchmaking
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Innovationskraft 2021-2024
Innovationskraft 2021-2024
UFS finansiering og udpegning

2020

2021

2022

2021-2022:
- 160 mio. kr. decentrale
erhvervsfremmemidler

2023

2024

2023-2024:
- 100 mio. kr. regionalfondsmidler
- 60 mio. kr. decentrale
erhvervsfremmemidler
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Vælg det rigtige ansøgningsskema
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Valg af geografisk område - Sjællandsfokus
Projektets geografiske placering af aktiviteter skal opgøres på et objektivt grundlag, fx antal virksomheder i
målgruppen. To muligheder:

•

Enten: én ansøgning for aktiviteter 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.

•

Eller: én ansøgning uden aktiviteter i Region Sjælland (max. støtteprocent på 65 pct.)
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To kontoplaner at vælge imellem
40 pct. kontoplan

15 pct. kontoplan

Alene løn (faktisk løn/standardsats)
dokumenteres,

Følgende skal dokumenteres:
Løn (faktisk løn/standardsats), ekstern bistand,
revision, evalueringsudgifter, annoncering,
rejser/kost/logi, certificering, moms,
anlæg/maskiner/udstyr,
patenter/knowhow/licenser

40 pct. tillæg til dækning af øvrige
projektudgifter, som ikke dokumenteres overfor
revisor/ERST

15 pct. tillæg til dækning af øvrige udgifter,
som ikke dokumenteres.

Administrativt enkel model (bl.a. med hurtigere
revision og lavere risiko for fejl), og velegnet til
‘løntunge’ projekter/indsatser.

Administrativt tungere model (bl.a. med
langsommere revision og større risiko for fejl)
men velegnet til mange typer
projekter/indsatser.
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Ansøgningsskemaets opbygning
▪ 1. Stamoplysninger

▪ 2. Organisering
▪ 3. Projektet (formål, indhold, målgruppe, merværdi)
▪ 4. Aktiviteter, output og resultater

▪ 5. Budget
▪ 6. Periodebudget
▪ 7. Øvrige oplysninger

▪ 8. Vedhæft filer
▪ 9. Godkend og send
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Krav til ansøger (som i 2020)
▪ Er udpeget som national klyngeorganisation af uddannelses- og
forskningsministeren i 2021- 2024.

▪ På ansøgningstidspunktet er en privat, selvstændig juridisk enhed med eget CVRnummer.

▪ Kan godtgøre, at den i sin bestyrelse har:

▪ Ledende erhvervsfolk, der er aktive i det private erhvervsliv.
▪ Repræsentation fra videninstitutioner på øverste ledende niveau.
▪ Enten på ansøgningstidspunktet har en gyldig guldcertificering iht. European
Cluster Excellence Initiative (ECEI) eller alternativt fremlægger status for
gennemførelsen af den forpligtende plan for at opnå guldcertificering, som
klyngeorganisationen anvendte ved ansøgning om udpegning i 2020
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3. Vurderingskriterier
Innovation og
styrkepositioner
(0-30 point)

Klar og sammenhængende effektkæde, der fremmer innovation
Bidrag til den grønne og digitale omstilling samt internationalt
samarbejde
Hidtidigt opnåede resultater

Virksomhedernes behov og
engagement
(0-25 point)

Vurdering af ansøgers dedikerede virksomhedsdeltagere
Privat kontant medfinansiering
Beskrivelse af hvorledes innovationsbehov i virksomhederne
imødekommes

Partnerskab og samarbejde
(0-15 point)

Samarbejde med relevante aktører, herunder virksomheder,
vidensinstitutioner, erhvervshuse, myndigheder og øvrige
klyngeorganisationer

Lokal og regional forankring
0-15 point

Forenkling
(0-15 point)

Tilgængelig for relevante virksomheder, vidensinstitutioner og aktører i
hele landet
Klyngens tilgængelighed og aktiviteter i Sjælland – betydning for
støtteprocent

Udgangspunkt i eksisterende strukturer og undgå overlap
Synergi til ansøgers involvering i erhvervsfyrtårne og andre ansøgte
bevillingsaktiviteter
Reducere administrative byrder for virksomheder og øvrige aktører

Erhvervsstyrelsen

10

4. Aktivitetstyper
▪ Samarbejdsprojekter
▪ Internationalisering
▪ Videnspredning og matchmaking

▪ Alle aktiviteter skal involvere mindst to
aktører hvoraf en er en SMV

Forbehold for EuropaKommissionens godkendelse af
regionalfondsprogrammet

✓SMV + SMV
✓SMV + vidensinstitution
✓SMV + stor virksomhed
✓SMV + myndighed
✓SMV + forening
✓Alle ovenstående + nogle flere
÷SMV + klyngeorganisation

▪ Det er ikke klyngeorganisationernes
opgave at udføre specialiseret 1:1
vejledning til virksomheder og fungere
som indgange og knudepunkter i det
samlede erhvervsfremmesystem. Disse
kerneopgaver varetages af de
tværkommunale erhvervshuse
Erhvervsstyrelsen
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Programfastsatte indikatorer

*) Indgår i dialog med Europa-Kommissionen

-

[Antal virksomheder der har
udviklet koncepter til nye
produkter eller løsninger*]

-

Antal virksomheder der
indfører produkt-, eller
procesinnovation på
markedet

-

Antal virksomheder, der
indfører markedsføringseller organisationsinnovation

-

[Antal virksomheder der
innoverer internt*]

Ændringer i Innovationskraft
2021-2022

Forventet 2023-2024

Støtteprocent op til 50 % (kun DEM-midler)

Støtteprocent op til 74 % (DEM- og EU-midler)

Krav om 5 % privat kontant tilskud

Vurderingskriterium om privat engagement

Tilpassede DEM-retningslinjer

Generelle støtteberettigelsesregler for
strukturfondsmidlerne

Årlige handlingsplaner

Ansøgning beskriver aktiviteter for begge år

Årlig afrapportering

Halvårlig afrapportering
Uændret 2021-2024

Kerneopgaven: Innovation i SMV’er
Fælles målbeskrivelse for DEB og UFS bevillinger

Styringsdialog
Dataindsamling og evalueringssetup fortsættes
Statsstøtteløsning: de minimis (EU-krav ved rammeprojekter)

Særligt ift. GTS’er og vidensinsitutioner
▪ Mulighed for at søge under
▪ de nuværende regler (baseret på den faktiske løn, dokumenteret ved
lønseddel, eller standardsatsen på 365 kr. i timen), og den konkrete
overheadsats afhænger af valget af kontoplan for den samlede
ansøgning, dvs. enten 15 eller 40 pct. ), eller

▪ de forenklingsmuligheder der er ved afklaring i Europa-Kommissionen.
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Innovationskraft annoncering for 2023-2024

Proces
ERST sagsbehandling
Ansøgningsfrist

30. maj 2022

24. marts 2022

(evt. 2.spørgerunde)
Juni-august

Udstedelse af tilsagn
Oktober-November 2022

Primo juni 2022

20. september 2022

Annoncering af midler for

Fremsendelse af spørgsmål

Indstilling om midler behandles af

Innovationskraft 2023-2023

til ansøgere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

(svarfrist 5 arbejdsdage)
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Spørgsmål?

Afrunding og 'huskeliste'

