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Bilag 6
Mikrofinansieringspulje til klyngeudvikling
2010-2011 – kriterier for udmøntningen
Regionsrådet har efter indstilling fra Vækstforum afsat 1 mio. kr. årligt over 3 år fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler til etablering af en mikrofinansieringspulje til udvikling af spirende klynger.
Baggrund og formål med puljen
Rapporten ”Spirende klynger i region Syddanmark” har vist et behov for en mikrofinansieringspulje,
som kan anvendes til forskellige klyngeunderstøttende aktiviteter. Disse aktiviteter kan være
afgørende forudsætninger for, at de spirende klynger lykkes med at realisere det dokumenterede
potentiale eksempelvis med formuleringen af egentlige projekter.
Hvem kan søge?
De 10 spirende klynger, som er identificeret i rapporten ”Spirende klynger i Region Syddanmark”,
januar 2009, kan søge.
De spirende klynger er:
Størst potentiale: Plast og Stål.
Stort potentiale: Energi, Fødevarer, Transport, Turisme
Noget potentiale: Oplevelse, Miljø, Sundhed og Sikkerhed.
Da der ikke på alle spirende klynger er en samlet organisering kan ansøger være et underliggende
klyngeinitiativ. I givet fald forudsættes det, at ansøger, og de aktiviteter ansøgningen omhandler, er
koordineret med øvrige klyngeinitiativer inden for den spirende klynge.
Undersøgelsen kan findes på Vækstforum hjemmeside www.vaekstforum.regionsyddanmark.dk
Hvad kan der ydes støtte til?
Der kan søges om støtte til konkret bistand til specifikke aktiviteter, som på den ene side ligger uden
for den spirende klynges kompetencer, og som på den anden side er af så økonomisk begrænset
omfang, at det ikke giver mening at udarbejde en større formel ansøgning.
Aktiviteterne kan eksempelvis være:
• Kortlægningsundersøgelser
• Markedsundersøgelser
• Feasibility-studier
• Kvantitative analyser af klyngens fundament
• Udvikling af forretningsplaner
• Strategiudvikling
• Mindre Innovationsprojekter med stærkt virksomhedsengagement

For spirende klynger vil det være naturligt, at de aktiviteter, der søges støtte til, relateres til de
identificerede udfordringer for den spirende klynge, som er kommet frem i rapporten ”Spirende klynger
i Region Syddanmark”.
Der skal angives et klart og velbeskrevet mål med den viden, som aktiviteten resulterer i. Som led heri
skal ansøger således sandsynliggøre, at mikrofinansieringen bidrager til at udvikle grundlaget for
effekt på Vækstforums målsætninger for de respektive forretningsområder.
Efter aktiviteten er gennemført, skal Vækstforumsekretariatet modtage en kort afrapportering af
resultaterne af aktiviteten og en beskrivelse af den forventede videre anvendelse af disse resultater.
Hvor stort beløb kan der søges?
Der kan maksimalt ydes tilskud på 100.000 kr., som finansieres af de regionale
erhvervsudviklingsmidler. Der stilles krav om minimum 25 % egenfinansiering – privat eller anden
offentlig. Egenfinansieringen kan bestå af både erlagte timer og kontante tilskud.
Hvordan søger man?
I løbet af efteråret vil der på Vækstforums hjemmeside være adgang til et ansøgningsskema til
mikrofinansieringspuljen vedr. klynger. Skemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk til
vækstforumsekretariatet på vaekstforum@vaekstforum.regionsyddanmark.dk
I ansøgningsskemaet beskrives aktiviteten, herunder hvilke identificerede udfordringer for den
spirende klynge, som aktiviteterne adresserer. Derudover skal der angives både et udgifts- og et
finansieringsbudget.
Hvornår kan der søges?
Ansøgningsfrister til mikrofinansieringspuljen er de samme som for øvrige ansøgninger til Vækstforum.
Mikrofinansieringspuljens midler i 2009 er dog reserveret til udvikling af de spirende klynger indenfor
transport & logistik og fødevareområdet. Det er således ikke muligt at søge midler i 2009.
Første ansøgningsfrist til mikrofinansieringspulje er derfor forventeligt medio januar 2010.
Ansøgningsfrister til Syddansk Vækstforum i 2010 vil fremgå af Vækstforums hjemmeside.
Kriterier for udvælgelsen af aktiviteter til støtte
Da der er begrænsede midler til rådighed i mikrofinansieringspulje vil der være behov for at prioritere
mellem ansøgninger til puljen.
I vurdering af ansøgninger vil der blive lagt vægt på:
•
•
•
•

Velbeskrevet relation til effektmålene for forretningsområderne. Hurtigt opnåelige effekter
prioriteres frem for mere langsigtede effekter
Klar sammenhæng til efterfølgende aktiviteter
Klarhed i hvilke udfordringer for den spirende klynge der adresseres med aktiviteten
En helhedsbetragtning ud fra de tværgående kriterier som beskrevet i Vækstforums
handlingsplan 2009-2010.
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