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Baggrund
Erhvervsfyrtårnet for Life Science skal skabe mere lighed i sundhed
Danmark skal være et fyrtårn, som resten af verden ser mod indenfor life science og nye,
teknologiske sundhedsløsninger. En lang række offentlige og private aktører i Region Hovedstaden er
gået sammen om at udvikle, teste eller tilpasse nye løsninger gennem innovative partnerskaber
mellem bl.a. regioner, kommuner, pensionsselskaber, videninstitutioner og små- og mellemstore
virksomheder.
To puljer på i alt 16 millioner kroner er klar til at støtte små og mellemstore virksomheder, der har
produkter, prototyper eller klare idéer på plads, som kan være med til at løse udfordringer med svær
overvægt eller lighed inden for sundhed.

Lighed i sundhed skal skabes i samarbejde
Lighed i sundhed handler om at skabe lige muligheder og lige adgang til sundhed. Lighed er ikke
nødvendigvis at tilbyde samme behandling til alle, men at sikre, at alle opnår bedst mulig behandling,
som er tilpasset den enkelte.
Når der kigges på sundhedsområdet i Danmark, er der en markant social ulighed i dødelighed og i
antal raske leveår, den enkelte har. Det gør, at de borgere, der har den korteste levetid, samtidig
også har flest år med sygdom op til deres dødsfald. Denne skæve fordeling ses også i tilknytningen til
arbejdsmarkedet.
Der er forskellige årsager til uligheden bl.a. en række sociale parametre. Derudover har den enkeltes
evne til og muligheder for at navigere i sundhedsvæsenet betydning for tilbudt behandling. Sidst
spiller borgerens egen evne til at håndtere kritisk eller langvarende sygdom ind i hvordan det
samlede behandlingsforløb forløber. Udsatte borgere, med f.eks. betydelige kognitive og psykiske
funktionsevnenedsættelser, kan have vanskeligt ved at anvende et sundhedsvæsen, der ikke er
indrettet til at tage højde dette.
Fem facts om ulighed i sundhed:
1. Kortuddannede har 4,4 gange så mange skadestuebesøg som højtuddannede på grund af
arbejdsulykker
2. KOL, hjerte-kar-sygdomme, demens, lungekræft og depression har ansvaret for to tredjedele
af uligheden, hvis den måles som tabte, gode leveår på grund af død og alvorlig sygdom
3. Børn af forældre fra de lavere socialgrupper er oftere fysisk inaktive, har oftere mavepine, er
oftere overvægtige og føler sig oftere ensomme. De kommer også ud for flere ulykker i
hjemmet end andre børn.
4. Fra 1987 til 2009 blev forskellen i middellevetid cirka fordoblet, hvis man sammenligner den
fjerdedel med de korteste uddannelser med den fjerdedel med de længste uddannelser. Fra
1,2 til 2,5 år for kvinderne og fra 2 til 2,8 år for mændene.
5. Kortuddannede har 178 procent større risiko end højtuddannede for at blive sendt ud af
arbejdsmarkedet på grund af sygdom.
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Udviklingspulje på 16 mio. kr.
Hvis du har en ide, et koncept en prototype eller en løsning, der kan være med til at sætte Danmark
og Hovedstadsregionen på verdenskortet som global sundhedsmetropol, så ligger der 16 millioner
kroner og venter på at komme ud og arbejde hos små og mellemstore virksomheder i hele
landet. Puljen er en del af Erhvervsfyrtårn Life Science i Hovedstadsregionen, som dels har fokus på
svær overvægt og lighed i sundhed og dels har som målsætning at skabe øget vækst og eksport hos
de mindre life science virksomheder gennem bedre muligheder for tæt samarbejde med offentlige
sundhedsaktører.
De 16 millioner kroner kan søges til to typer af projekter:
•

Større udviklingsprojekter med et samlet budget på op til 2.000.000 kr. og med en støttesats
på maks. 75 % af budgettet. Dette svarer til en støtte på op til 1.500.000 kr.

•

Mindre fast-track projekter med et samlet budget på op til 133.333 kr. og med en støttesats
på maks. 75% af budgettet. Det svarer til et støttebeløb på op til 100.000 kr.

Midlerne i puljen kan bruges til udvikling, test og tilpasning af produkter og løsninger, der
understøtter større lighed i sundhed. Det er vigtigt at pointere, at det er et krav, at den færdige
løsning som projekterne arbejder hen imod, skal bidrage til større lighed i sundhed eller afhjælpe
svær overvægt.
Projekterne vil have karakter af at være et samarbejde mellem private virksomheder og offentlige
aktører. Det vil sige, at virksomhederne samarbejder med eksempelvis et hospital, en kommune eller
et universitet, og parterne bag Erhvervsfyrtårnet opfordrer derfor også offentlige institutioner til at
deltage.
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1. Større udviklingsprojekter
Overblik over ansøgningsprocessen
Ansøgningsprocessen for større udviklingsprojekter ser således ud:

Idé: Du har en idé til et projekt. Denne får du udviklet i samarbejde med dine projektpartnere. I
Erhvervsfyrtårnet afholder vi løbende match making events, workshops om relevante emner samt 1:1
sparring for hjælpe dig videre i projektudviklingen. Du er altid velkommen til at kontakte Danish Life
Science Cluster eller Erhvervshus Hovedstaden i denne fase.
Ansøgning: Her udarbejder du ansøgningen og sender den ind til Danish Life Science Cluster. Dette
skal ske inden for én af de fastsatte tidsfrister. Herefter vil vi foretage en screening og kvalificering,
hvor vi vurderer om ansøgningen er fyldestgørende. I denne proces tildeler vi også ansøgningen en
score ud fra en række i forvejen fastsatte bedømmelseskriterier. Alle ansøgninger får en score, og de
bedst scorede ansøgninger bliver sendt til et panel af eksperter inden for Life Science området. Bliver
din ansøgning indkaldt til ekspertpanelet, skal du ”pitche” dit projekt til panelet, der dels giver
feedback, dels beslutter om dit projekt skal have en bevilling.
Projekt: Her gennemføres projektet efter den beskrevne tidsplan. Du afholder løbende
milepælsmøder med Danish Life Science Cluster/Erhvervshus Hovedstaden, så vi sikrer den fornødne
fremdrift i projektet og så der opsamles læring.
Afslutning: Projektet afsluttes med en afrapportering, en afsluttende workshop, hvor projektets
resultater fremlægges og hvor læring opsamles og videreformidles.
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Ansøgningsfrister for større udviklingsprojekter

Generelle vilkår for ansøgninger til større udviklingsprojekter
Der kan søges støtte til: Udvikling og test af nye eller forbedrede innovative produkter, processer,
services, koncepter og løsninger, der har et kommercielt potentiale og som løser en udfordring inden
for temaet lighed i sundhed. Løsningen skal endvidere adressere flere af nedenstående bundlinjer:
•
•
•
•

Løsningen skaber bedre forebyggelse, opsporing, behandling eller forbedret livskvalitet for
borgerne
Løsningen forbedrer det sundhedsfaglige arbejdsmiljø
Løsningen giver bedre økonomi i sundhedsvæsenet, optimerer anvendelsen af ressourcer
og/eller imødekommer udfordringen med mangel på kvalificeret arbejdskraft.
Løsningen medvirker til øget bæredygtighed, f.eks. ved at den mindsker brugen af ressourcer
eller kan produceres/leveres mere bæredygtigt, eller kan genanvendes.

Støttesats: Udgifterne i projektet bliver dækket med maksimalt 75 pct. af de afholdte, betalte og
godkendte støtteberettigede udgifter fra Regionalfonden, herunder løntimer.
Maximalt støttebeløb: Det maksimale projektbudget er 2.000.000 kr. pr projekt. Heraf kan man få
maksimalt 75% i støtte, svarende til et refusionsbeløb på op til 1.500.000 kr.
Tidsplan: Projekter skal have en løbetid på 6 til 12 måneder. Dog senest med afslutning ultimo maj
2023
Additionalitet: Projekter som vil være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra
Regionalfonden støttes ikke. Driftsopgaver eller allerede finansierede projektet støttes ikke.
Udgiftstyper: Puljen støtter lønudgifter til kostpris. En lønudgift kan baseres på enten den faktiske
løn eller standardsats.
Faktisk løn: Dokumenteres via lønseddel.
Standardsats: Månedslønnede, timelønnede og iværksættere, der anvender naturalier, kan anvende
en standardsats på 250 kr. pr. time.
Dokumentationen for timeforbruget og dermed lønudgiften sker ved timeregistrering.
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Statsstøtte og De minimis-reglen: Puljen er underlagt statsstøttereglerne under vilkåret De minimis.
De minimis-reglen betyder, at virksomheder må modtage op til 200.000 Euro i en periode på tre
regnskabsår i støtte fra EU.
Små og Mellemstore Virksomheder (SMV): Puljen er for SMV-virksomheder. EU’s definition af SMVvirksomheder er følgende; - antal ansatte må ikke overstige 250 - kun en af værdierne for balancen
eller årlig omsætning må overstige hhv. 43 mio. Euro (balancen) eller 50 mio. Euro (omsætning). Ejerog koncernstruktur indgår også i vurderingen.
Samarbejde: Et projekt skal minimum bestå af 1 privat virksomhed der indgår i et reelt samarbejde
med en offentlig og/eller videninstitution med ekspertise inden for den konkrete
teknologi/viden/løsning. Danish Life Science Cluster kan evt. være behjælpelig med matchmaking
inden ansøgningen.
Likviditet: Det er vigtigt, at virksomhederne har den nødvendige likviditet til at indgå̊ i projekterne, da
udgifterne til løn først udbetales efter projektets afrapportering og Erhvervsstyrelsens godkendelse.
Der afrapporteres i september 2022, i februar 2023 og til slut i august 2023. Derefter skal
Erhvervsstyrelsen gennemgå̊ og godkende afrapporteringen; varighed typisk 3-4 måneder.
Ikke støtteberettigede aktiviteter: Det er vigtigt, at partnerskabet undersøger hvilke aktiviteter, som
er støtteberettigede. Hvis Revisionen, Erhvervsstyrelsen eller EU skulle vurdere, at en række
aktiviteter i projektet ikke er støtteberettiget, modtager virksomheden ikke refusion for disse
aktiviteter.
Rettigheder: Ansøgere skal være opmærksomme på, at der kan komme spørgsmål om IPR og andre
rettigheder i projektet. Sådanne forhold aftales internt imellem ansøgerne.

Kontakt os
Hvis du har behov for hjælp eller har afklarende spørgsmål, kan du kontakte følgende hos Danish Life
Science eller Erhvervshus Hovedstaden, som kan hjælpe dig:
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Send ansøgning med underskrift til følgende personer
Tommy Henriksen: thsh@danishlifesciencecluster.dk
Line Uggerly Jørgensen: luj@danishlifesciencecluster.dk
Bo Christensen: boc@danishlifesciencecluster.dk
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2. Ansøgning til Fast track projekter
Overblik over ansøgningsprocessen
Ved en fast track ansøgning er processen hurtigere end ved de større projekter, og ansøgningen
behandles administrativt. Vi bestræber os på, at du har et svar på din ansøgning inden for 4 uger.

Ansøgningsfrister
Der er løbende optag af ansøgninger til Fast Track.

Generelle vilkår for fast track ansøgninger
Der kan søges støtte til: Medfinansiering af egne timer eller timer hos offentlig
institution/videninstitution i forhold til at undersøge og få valideret et problem/behov, udarbejdet
prototype, mock-up og lignende aktiviteter i forbindelse med udvikling af løsninger indenfor ”Lighed i
sundhed”. Støttesatsen er 75 procent.
Eksempler, hvor en fast track ansøgning kan være relevant:
Du har identificeret et problem, men har behov for sammen med andre at få det kvalificeret og
valideret.
•
•
•
•

Er det et generelt eller et specifikt problem?
Hvor stort er problemet?
Hvad vil det give af værdi, hvis problemet løses?
Er der arbejdet på at løse dette problem før, og hvad er der kommet ud af det?

Du har et beskrevet og valideret problem, som du gerne vil udvikle en løsning til.
•
•
•

Identificering af relevante partnere til at indgå i ideudviklingen
Ideudviklingsproces med partnere
Udvikling af mockup

Du har udviklet et mockup eller prototype og har behov for at få denne testet.
•
•
•

Hvordan kan det virke i praksis?
Bruger-feedback, medarbejder-feedback
Simulering og test

Støttesats: Udgifterne i projektet bliver dækket med maksimalt 75 pct. af de afholdte, betalte og
godkendte støtteberettigede udgifter fra Regionalfonden, herunder løntimer.
Maximalt støttebeløb: Det maksimale ansøgte refusionsbeløb er 100.000 kr. pr. projekt. Projektets
samlede budget er maksimalt 133.333 kr.
Additionalitet: Projekter som alligevel vil være blevet gennemført uden EU's medfinansiering fra
Regionalfonden støttes ikke. Driftsopgaver eller allerede finansierede projektet støttes ikke.
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CVR NR: Ansøger skal have et cvr.nr. for at kunne søge midlerne.
Udgiftstyper: Puljen støtter lønudgifter til kostpris. Ved fast track projekter anvendes alene
standardsats.
Standartsats: Månedslønnede, timelønnede og iværksættere, der anvender naturalier, kan anvende
en standardsats på 250 kr. pr. time.
Dokumentationen for timeforbruget og dermed lønudgiften sker ved timeregistrering.
Statsstøtte og De minimis-reglen Puljen er underlagt statsstøttereglerne under vilkåret De minimis.
De minimis-reglen betyder, at virksomheder må modtage op til 200.000 Euro i en periode på tre
regnskabsår i støtte fra EU.
Likviditet: Det er vigtigt, at virksomhederne har den nødvendige likviditet til at indgå̊ i projekterne, da
udgifterne til løn først udbetales efter projektets afrapportering og Erhvervsstyrelsens godkendelse.
Ikke støtteberettigede aktiviteter: Det er vigtigt, at partnerskabet undersøger hvilke aktiviteter, som
er støtteberettigede. Hvis Revisionen, Erhvervsstyrelsen eller EU skulle vurdere, at en række
aktiviteter i projektet ikke er støtteberettiget, så modtager virksomheden ikke refusion for disse
aktiviteter.

Kontakt os

Send ansøgning med underskrift til følgende personer
Tommy Henriksen: thsh@danishlifesciencecluster.dk
Line Uggerly Jørgensen: luj@danishlifesciencecluster.dk
Bo Christensen: boc@danishlifesciencecluster.dk
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