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Innovationsansøgninger – Økonomi og regional
medfinansiering
Region Midtjylland har i alt modtaget seks ansøgninger fra nationale
innovationsnetværk om medfinansiering. Samlet ansøges Region
Midtjylland om 8,275 mio. kr. I tabel 1 ses en oversigt over
ansøgningerne.
Tabel 1. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Nationalt innovationsnetværk for fødevarer
Nationalt innovationsnetværk Lifestyle & Design C luster
Nationalt innovationsnetværk for bioressourcer
Nationalt innovationsnetværk Smart Energy
Nationalt innovationsnetværk Energy Innovation C luster
Nationalt innovationsnetværk Danish Healthech
Budget i alt
Finansiering
Region Midtjyllands erhvervsudviklingsmidler
Finansiering i alt
Total
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2019-2020
934
600
2.800
1.340
1.667
934
8.275
8.275
8.275
0

I forhold til medfinansiering fra regionerne er aftalen med de øvrige
regioner, at det ansøgte beløb deles ligeligt mellem de regioner, der
ønsker at medfinansiere innovationsnetværket.
Herunder følger en uddybning af de enkelte innovationsnetværks
budget samt information om den regionale medfinansiering.

Side 1

Innovationsnetværket for fødevarer
Regional medfinansiering
Fødevareområdet er både en regional og national styrkeposition, og
Region Midtjylland har de seneste ti år arbejdet på at få skabt et
velfungerende landsdækkende triple-helix klyngesamarbejde på
fødevareområdet, dvs. samarbejde mellem universitet, erhvervsliv og
det offentlige. Det vurderes, at innovationsnetværket Danish Food
Innovation med sine aktiviteter og ambitionsniveau vil supplere dette
ved, at der bliver skabt yderligere koblinger mellem det nationale
innovationsnetværk og centrale aktører i den danske fødevareklynge.
Regionerne vil i den videre dialog med ansøgerne lægge vægt på, at
innovationsnetværket reelt bliver landsdækkende og favner alle
aktører og geografier, samt at der vil være fokus på små og
mellemstore virksomheders behov og deltagelse.
Økonomi
Innovationsnetværket for fødevarer søger regionerne om
medfinansiering på 2,8 mio. kr. Efter aftale med de øvrige regioner
deles de ansøgte beløb ligeligt mellem de regioner, der ønsker at
medfinansiere innovationsnetværket. Både Region Midtjylland, Region
Nordjylland og Region Syddanmark indstiller til medfinansiering,
hvorfor det for Region Midtjylland vil være et beløb på 0,934 mio. kr.
Tabel 2. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Evt. andre omkostninger
Ufordelte midler
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
- Regon Nordjylland
- Region Syddanmark
Finansiering i alt
Total

2019-2020
2.835
8.095
280
98
242
100
5.150
11.200
28.000
-14.000
-11.200
-934
-933
-933
-28.000
0

Side 2

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster
Regional medfinansiering
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster arbejder med at
opkvalificere virksomhederne i at tænke deres forretningsmodeller,
produktion og materialeanvendelse anderledes og i baner, hvor FN's
bæredygtige verdensmål respekteres, samtidig med at der sker en
værdiforøgelse i produkter og services. Da innovationsnetværkets
mål og aktiviteter de næste to år flugter med Region Midtjyllands
strategi inden for bæredygtig udvikling, digitalisering og innovation,
indstilles det, at Region Midtjylland medfinansierer
innovationsnetværket.
Økonomi
Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster søger regionerne om
medfinansiering på 1,2 mio. kr. Efter aftale med de øvrige regioner
deles de ansøgte beløb ligeligt mellem de regioner, der ønsker at
medfinansiere innovationsnetværket. Både Region Midtjylland og
Region Syddanmark indstiller til medfinansiering, hvorfor det for
Region Midtjylland vil være et beløb på 0,6 mio. kr.
Tabel 3. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Evt. andre omkostninger
Ufordelte midler
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Tilskudsmodtagerens egenfinansiering
Privat medfinansiering - kontant
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
- Region Syddanmark
Anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser
Finansiering i alt
Total

2019-2020
7.200
3.388
900
150
827
100
6.030
14.250
32.845
-14.000
-1.395
-2.000
-14.000
-600
-600
-250
-32.845
0

Side 3

Innovationsnetværket Smart Energy
Regional medfinansiering
De energiteknologiske brancher (fraregnet vindsektoren) omsatte i
2013 for 75 mia. kr., heraf 34 mia. kr. til eksport. På landsplan
beskæftiger brancherne 46.400 fuldtidsansatte. Region Midtjylland
har en markant position på området, idet her er cirka 13.000
fuldtidsbeskæftigede og en omsætning på 25 mia. kr., hvilket udgør
en tredjedel af den nationale omsætning.
Viden, kompetencer og samarbejder om energiteknologi og ikke
mindst integrerede energisystemer og digitalisering er en
forudsætning for at fastholde den midtjyske
virksomhedsspecialiserings vækst og konkurrencedygtighed.
Økonomi
Innovationsnetværket Smart Energy søger regionerne om
medfinansiering på 4,021 mio. kr. Efter aftale med de øvrige regioner
deles de ansøgte beløb ligeligt mellem de regioner, der ønsker at
medfinansiere innovationsnetværket. Både Region Midtjylland, Region
Nordjylland og Region Syddanmark indstiller til medfinansiering,
hvorfor det for Region Midtjylland vil være et beløb på 1,34 mio. kr.
Tabel 4. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Ufordelte midler
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
- Region Syddanmark
- Region Nordjylland
Finansiering i alt
Total

2019-2020
2.910
5.340
750
250
900
5.934
14.000
30.084
-12.063
-14.000
-1.340
-1.340
-1.340
-30.084
0

Side 4

Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster
Regional medfinansiering
Danmark har gennem de seneste 30 år spillet en central rolle i
udviklingen af den moderne vindenergiteknologi og er i dag - med
centrum i Region Midtjylland - hjemsted for verdens stærkeste
vindenergiklynge. I 2016 tegnede de midtjyske vindvirksomheder sig
for 61 % af landets samlede omsætning på vindområdet og 68 % af
eksporten.
Ved at støtte Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster kan
Region Midtjylland medvirke til at sikre grundlaget for fortsat at
skabe vækst i og omkring en af de stærkeste midtjyske industrier
gennem spredning af ny viden og teknologi til de danske
industrivirksomheder.
Side 5

Økonomi
Innovationsnetværket Energy Innovation Cluster søger regionerne om
medfinansiering på 5 mio. kr. Efter aftale med de øvrige regioner
deles de ansøgte beløb ligeligt mellem de regioner, der ønsker at
medfinansiere innovationsnetværket. Både Region Midtjylland, Region
Nordjylland og Region Syddanmark indstiller til medfinansiering,
hvorfor det for Region Midtjylland vil være et beløb på 1,667 mio. kr.
Tabel 5. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Evt. andre omkostninger
Ufordelte midler
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Privat medfinansiering - kontant
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
- Region Syddanmark
- Region Nordjylland
Anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser
Finansiering i alt
Total

2019-2020
2.400
7.860
900
1.000
640
200
6.000
11.200
30.200
-14.000
-2.500
-8.150
-1.667
-1.667
-1.667
-550
-30.200
0

Innovationsnætværket Danish Healthtech
Regional medfinansiering
Innovationsnetværket Danish Healthtech kan blandt andet give de
midtjyske virksomheder endnu bedre mulighed for adgang til kapital
og rådgivning, som kan give grobund for udvikling og vækst for de
midtjyske virksomheder. Derudover vil det også have en forventelig
positiv afsmitning på regionens hospitaler, som i samarbejde med
blandt andet videns- og forskningsinstitutioner kan lave nye løsninger
til gavn for borgerne.
Økonomi
Innovationsnetværket Danish Healthtech søger regionerne om
medfinansiering på 2,8 mio. kr. Efter aftale med de øvrige regioner
deles de ansøgte beløb ligeligt mellem de regioner, der ønsker at
medfinansiere innovationsnetværket. Både Region Midtjylland, Region
Nordjylland og Region Syddanmark indstiller til medfinansiering,
hvorfor det for Region Midtjylland vil være et beløb på 0,934 mio. kr.
Tabel 6. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Ufordelte midler
Faglige projekter (ufordelt projektpulje)
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
- Region Syddanmark
- Region Nordjylland
Finansiering i alt
Total

2019-2020
6.360
4.800
200
200
1.500
2.800
940
11.200
28.000
-14.000
-11.200
-934
-933
-933
-28.000
0

Side 6

Innovationsnetværket for bioressourcer – INBIOM
Regional medfinansiering
En væsentlig del af fremtidens bæredygtige hospitaler er biobaserede
materialer og produkter samt nye typer fødevarer, der alt sammen
dyrkes i klimasikrede produktionssystemer. De bæredygtige
produkter kræver udvikling i samarbejde med aftagerne, herunder
hospitalerne, og Innovationsnetværket for bioressourcer - INBIOM er
en central spiller i etablering af samarbejder mellem erhvervsliv og
hospitalssektor. Medfinansiering af INBIOM's aktiviteter er således
støtte til at muliggøre udvikling af fremtidens bæredygtige hospital
samt en støtte til et erhverv i vækst. Bevillingen understøtter derfor
Region Midtjyllands arbejde med Agenda 21 samt at leve op til FN's
verdensmål. Ligeledes er INBIOM's arbejde i tråd med regionens
indsats i Teknologipagten. Kompetenceudvikling i biomassesektoren
og implementering af nye teknikker kræver veluddannet arbejdskraft
fra et bredt spektrum af tekniske fag.
Økonomi
INBIOM - Innovationsnetværket for bioressourcer ansøger Region
Midtjylland om medfinansiering på 2,8 mio. kr.
Tabel 7. Budget og finansiering
1.000 kr.
Budget
Lønudgifter, sekreatariatsarbejde
Lønudgifter, faglige aktiviteter
Udgifter til rejser og ophold
Konsulentudgifter
Formidling/videnspredning
Evt. andre omkostninger
Ufordelte midler - vidensspredning, matchmaking og
internationalisering
Ufordelte midler - samarbejdsprojekter
Privat og anden offentlig finansiering (medgået tid/rejser)
Budget i alt
Finansiering
SIU-bevilling
Privat medfinansiering - medgået tid/rejser
Anden offentlig finansiering - bevillinger
- Region Midtjylland
Anden offentlig finansiering - medgået tid/rejser
Finansiering i alt
Total

2019-2020
2.900
3.810
400
100
200
100
2.490
6.800
12.200
29.000
-14.000
-11.200
-2.800
-1.000
-29.000
0

Side 7

