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• Krav og bevillingskriterier

Danmarks
nationale
sundhedsklynge

Formål med videnbroprojekterne
• At understøtte samarbejder mellem danske videninstitutioner og
life science-virksomheder
• Et videnbroprojekt vil typisk løfte forskning/teknologiudvikling
hos de deltagende virksomheder fra TRL 1-3 til TRL 4-6

Hvem kan søge?
• Videnbroprojekter kan ansøges af et ansøgningskonsortium
bestående af min. 1 videninstitution og min. 2 virksomheder,
hvoraf den ene er en SMV. Virksomheder i kategorien SMV må
maks. have 249 ansatte og enten ikke overstige en omsætning
på maks. 50 mio. euro eller en årlig samlet balance på maks. 43
mio. euro.

Hvad kan pengene bruges til?
Bevillingen skal primært benyttes til videninstitutionens lønudgifter til planlægning
og afvikling af videnbroprojektet. Der gælder følgende:
• Betaling for fagligt arbejde for ansatte ved danske universiteter og andre
videninstitutioner, der har hjemmel til at udføre tilskudsfinansieret
forskningsvirksomhed efter Finansministeriets budgetvejledning (kap. 2.6.10.3),
opgøres som faktiske lønudgifter plus overhead på 44 pct.
• Betaling for fagligt arbejde for GTS-medarbejdere, for så vidt angår deltagelse i
samarbejdsprojekter, matchmaking- og videnspredningsaktiviteter samt fagligt
analysearbejde mv., beregnes som faktiske lønudgifter ganget med den senest
godkendte omkostningsfaktor i overensstemmelse med retningslinjer for
godkendt teknologisk service i Danmark.
• I andre tilfælde afregnes lønudgifter til fagligt arbejde med 600 kr. per time,
hvilket inkluderer overhead.

Hvilke kriterier udvælges projekterne efter?
• Projektet skal arbejde for lighed i sundhed med fokus på
personlig sundhed
• Samfundsmæssig relevans af projektet
• Forsknings/innovationshøjde i projektet
• Sammensætning af ansøgerkonsortiet (samarbejde på tværs af
sektorer, potentiale for senere deltagelse i partnerskab for
personlig sundhed)
• Kommercielt potentiale i projektet
• Internationalt potentiale i projektet

Krav til projektet
Der gælder følgende krav:
•

Projekterne skal have deltagelse af mindst to af hinanden uafhængige private virksomheder (herunder mindst en SMV) og mindst én videninstitution.

•

Projekterne skal med udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov understøtte formidling og nyttiggørelse af videninstitutionernes viden og
kompetencer samt partnernes fælles udvikling af ny viden.

•

Resultaterne af projekterne skal have en nyhedsværdi og generisk interesse, dvs. være relevante for en bredere kreds end udelukkende de deltagende
virksomheder.

•

Der skal indgås en samarbejdsaftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter samt rettigheder til resultater for projektet
fremgår klart.

•

Resultaterne skal offentliggøres eller formidles til en bredere kreds.

•

Enhver intellektuel ejendomsrettighed, som projektet medfører, samt alle hermed forbundne rettigheder, tildeles forskellige samarbejdspartnere på en måde, som
på passende vis afspejler deres arbejdspakker, bidrag og respektive interesser.

•

Videninstitutionerne skal modtage kompensation svarende til markedsprisen for IPR, der følger af deres aktiviteter, jf. Europa-Kommissionens meddelelse om
rammebestemmelser for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation (2014/C 198/01, pkt. 28).

Projekterne må ikke:
•

Have karakter af produktudvikling for enkeltvirksomheder.

•

Have karakter af kontraktforskning eller levering af forsknings- og udviklingsydelser.

•

Virke konkurrenceforvridende.

Hvor meget kan du søge?
• Der kan ansøges om maks. 249.000 kr. inkl. overhead i støtte.
• Projektperioden kan variere fra projekt til projekt, men vil skulle
afsluttes i indeværende bevillingsperiode, dvs. inden 1.
september 2024.
• Bevillingen tilfalder projektets videninstitution(er) 100%.
• Danish Life Science Cluster uddeler og tildeler midlerne til
videnbro-projekterne, og midlerne er udmøntet af Uddannelsesog Forskningsministeriet.

Medfinansiering
• Bevillingen fra Danish Life Science Cluster skal modsvares af en
medfinansiering på 140% fra projektets virksomhedspartnere.
• Den private medfinansiering består af private virksomheders udgifter
til de gennemførte støtteberettigede aktiviteter. Virksomhedernes
medfinansiering kan være enten ”in-kind” eller kontante bidrag.
• Ved beregning af værdien af medarbejdertimer hos projektets
virksomhedspartnere anvendes en fast timesats på 600 kr. inkl.
overhead.

