
Projekt: CenSec – Klyngeudvikling 

 
Resume af ansøgningen 

Målsætningen for Projekt CenSec – Klyngeudvikling er at videreudvikle CenSec til en stærk, 
selvbærende, internationalt orienteret vækstklynge inden for forsvars- og 
sikkerhedsindustrien, hvor klyngens kompetencer udvikles og udnyttes optimalt til at skabe 
vækst, adgang til internationale markeder, flere videntunge arbejdspladser og spredning af 
teknologi og viden til andre erhverv.  
 
Projektet forløber over 3 år og indeholder fem indbyrdes relaterede delprojekter: 

• Opbygning af et stærkt klyngesekretariat (Regionalfonden). 

• Analyse af forsvars- og sikkerhedsmarkedet for at identificere og sammenholde 
markedets muligheder med virksomhedernes kompetencer (Regionalfonden). 

• Udvikling af virksomhedernes viden og kompetencer via udvikling og gennemførelse af 
en række kursusforløb samt workshops. (Socialfonden). 

• Udvikling af minimum 3 innovative underleverandørnetværk inden for strategiske 
udvalgte forretningsområder, der kan være med til at styrke innovationskraften og F&U 
aktiviteterne blandt CenSec’s medlemsvirksomheder. (Socialfonden). 

• Udvikling af marketing og styrkelse af internationale relationer (Regionalfonden). 
 
Projekt CenSec – Klyngeudvikling integrerer indsatsområder fra både Regionalfonden og 
Socialfonden. Den samlede projektbeskrivelse danner baggrund for begge ansøgninger.  
 
Baggrunden for ansøgningen er ifølge CenSec, at den globale forsvars- og sikkerhedsindustrien 
er i fortsat udvikling, innovativt, kvalitativt og omfangsmæssigt. Markedssituation er gunstig, 
og det er hensigtsmæssigt at samle kræfterne i en målrettet indsats, som kan udvide – 
kvalitativt og kvantitativt – Danmarks andel af forsvars- og sikkerhedsmarkedet. 
 
CenSec er en forening af 75 virksomheder, videninstitutioner og andre aktører organiseret 
med bestyrelse, direktion og Advisory Board til fremme af medlemmernes 
samarbejdsmuligheder og interesser inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. CenSec har 
på kort tid udviklet sig til en spirende klynge med et stort, internationalt vækstpotentiale. 
 
Ud over CenSec deltager følgende aktører som partner i projektet: Terma A/S, Aalborg 
Universitet, Oxford Research A/S, Force Technology, AMU Nordjylland og Invest in Denmark. 
Danmarks Eksportråd, Forsvarets Materieltjeneste, Århus Universitet, Alexandra Instituttet og 
InnovationMidtVest, Reg Lab, Unimerco, Dantherm m.fl. er netværksdeltagere i projektet. Det 
samlede netværk tæller p.t. 89 virksomheder, videninstitutioner og erhvervsfremmeaktører. 
 

Udgiftsposter  

Løn til projektansatte og -adm. 11.397.650 

Udgifter til undervisning 1.390.000 

Andre udgifter 3.780.000 

Konsulent og tjenesteydelser 1.973.750 

Revision 243.260 

Deltagerudgifter 632.700 

Taxametertilskud 377.400 

I alt 19.794.760 

  



  
Finansiering  

Statslig (25%) 4.948.690 
Region (SF=12%; RF=15%) 2.653.598 

Statslig deltagerfinansiering 632.700 
Øvrige statslige betalte udgifter 377.400 

Egenfinansiering 1.284.992 
Socialfond 5.260.270 

Regionalfond 4.637.111 

I alt 19.794.760 
 
 

 

Administrationens bemærkninger 

Generelt er der tale om et godt og gennemarbejdet projekt, der tilsyneladende adresserer de 
centrale udfordringer og muligheder, som CenSec står overfor med henblik på at videreudvikle 
sig til en stærk, selvbærende, internationalt orienteret vækstklynge inden for forsvars- og 
sikkerhedsindustrien. Projektet bygger på en forretningsbaseret, bottom-up tilgang, som 
erfaringsmæssigt har vist sig at være mest succesfuld i forbindelse med udvikling af 
industrielle klynger. 
 
Med hensyn til finansiering angiver CenSec, at hele Danmark er CenSec’s naturlige opland, 
men med en stærk forankring i Midtjylland og Nordjylland, hvor hhv. 50 pct. og 25 pct. af 
CenSec’s medlemsvirksomheder er lokaliseret. Denne spredning bør også afspejle sig i 
fordelingen af den regionale medfinansiering, således af Region Midtjylland finansierer 2/3-dele 
af den ansøgte regionale medfinansiering svarende til 1.769.065 kr. og Region Nordjylland 
finansierer 1/3-del svarende til 884.533 kr. 
 
Det bør endvidere overvejes, at Region Midtjyllands andel af de ansøgte regionale midler 
finansieres via Region Midtjyllands kommende klyngeprogram, KlyngeMidt, da CenSec lever op 
til de indholdsmæssige og kvalitative krav, der er opstillet for at kunne ansøge regionale 
midler i KlyngeMidt. Med udgangspunkt i Region Midtjyllands erhvervsmæssige 
styrkepositioner inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien har CenSec på få år udviklet sig til 
en erhvervsklynge med et stort, internationalt vækstpotentiale inden for et af verdens med 
innovative og højteknologiske markeder. Udvikling er sket med en stærk inddragelse af både 
virksomheder og universiteter, uddannelsesinstitutioner og andre videninstitutioner. CenSec 
har p.t. 75 betalende medlemsvirksomheder og forventer, at dette tal vil stige til ca. 100 i 
løbet af 2008. På vidensiden arbejder CenSec tæt sammen bl.a. Aalborg Universitet, Århus 
Universitet, Alexandra Instituttet, Force Technology, Teknologisk Instituts Rumindustriklynge 
og AMU Nordjylland omkring videnspredning, kompetenceudvikling og forsknings- og 
udviklingsprojekter. Der arbejdes endvidere på at etablere samarbejder med DTU og Syddansk 
Universitet.  
 
 
Indstilling 
Administrationen indstiller: 
 
At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 4.637.111 kr. fra 
EU’s Regionalfond (den konkurrenceudsatte pulje) til medfinansiering af projektet. 
 
At Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at der anvendes 5.260.270 kr. fra 
EU’s Socialfond (den konkurrenceudsatte pulje) til medfinansiering af projektet. 



 
At Vækstforum anvender 2.653.598 kr. fra det kommende klyngeprogram, KlyngeMidt til 
medfinansiering af projektet. 
 
 
Opfyldelse af principperne for initiativer under Vækstforum og den 

konkurrenceudsatte pulje 

Projektet er generelt med til at understøtte Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen 
og Vækstforums erhvervsudviklingsstrategis målsætninger om, at understøtte rammevilkår og 
processer, der sigter mod at udvikle spirende og etablerede klynger via øget samarbejde og 
internationalisering.  
 
Derudover er de enkelte initiativer i projektet med til at understøtte følgende målsætninger 
om:   

• At styrke udbuddet af nye uddannelsestilbud, der matcher det regionale erhvervslivs 
efterspørgsel efter kompetencer 

• At skabe bedre rammer for ledelsesudvikling og styrke udbuddet af lederuddannelse 
målrettet små- og mellemstore virksomheder. 

• At samarbejdet om innovation mellem virksomheder, videninstitutioner, offentlige 
myndigheder, kunder og leverandører skal styrkes. 

• At flere virksomheder skal deltage i forsknings- og teknologiprogrammer. 
• At flere virksomheder skal udvikle nye produkter, services, processer og 
forretningskoncepter, der kan omsættes, markedsføres og afsættes på det globale 
marked. 

• At styrke videnspredningen og samarbejdet mellem forsknings- og videninstitutionerne 
og erhvervslivet. 

• At øge kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer. 
• At tiltrække udenlandske virksomheder og kapital. 
• At fastholde og tiltrække videntunge arbejdspladser (især i yderområder). 

 
 
Projektet lever endvidere op til Danmarks Vækstråds kriterier for støtte på følgende områder: 

• Projektet har et landsdækkende perspektiv og indeholder potentielle muligheder, der 
kan få betydning for hele landet. 

• Projektet gennemføres i et stærkt partnerskab med opbakning og involvering af 
erhvervslivet og andre centrale aktører. 

• Projektet har et klart og velbegrundet erhvervspolitisk rationale. 
 
 
Vejledende score: 95 


