Follow-up Q/A-session European
Digital Innovation Hubs
14. august 2020

Agenda
▪ 12.30-12.40 Introduktion v. Erhvervsstyrelsen

▪ 12.40-12.50 Status fra Kommissionen
▪ 12.50-13.20 Gennemgang af indkomne spgm.
▪ 13.20-13.50 Q&A

▪ 13.50-14.00 Tidsplan
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FAQ 1/2

12.8.2020

Roller
Hvad er sammenhængen ml. erhvervshusets generelle og
klyngens specialiserede one-stop shop funktion?
Den generelle one-stop shop funktion ligger hos erhvervshusene, mens
klyngen kan ses som specialiserede one-stop shop inden for sit
fagområde. Det vil være relevant at der i hubben sker koordination
mellem disse to funktioner, så virksomhederne nemmest og hurtigst
kan nå frem til den rette service.

Kan det være en fordel/er det et krav at arbejde med en række
konsortiepartnere, som er og vil være meget aktive og så en
række ”opbaknings-partnere”, som er interessenter der bakker
op, men måske ikke i første omgang direkte har opgaver i
hubben?
Vi lægger vægt på, at de aktører der er med i konsortiet eller
”opbakningspartnere” hertil bidrager til konsortiets aktiviteter.

Hvornår er det påkrævet at klyngen er med? Og er det den
teknologiske klynge eller den sektorielle?
I annonceringsteksten står: ”Der stilles krav om, at en eller flere
konsoliderede klyngeorganisationer, som er relevante for hubbens
fokusområder, og som er eller forventes udvalgt af uddannelses- og
forskningsministeren, aktivt indgår i konsortiet.” En hub kan godt have
flere fokusområder, og det er forventningen ift. hubbens primære
fokusområde(r) at de(n) relevante klynge(r) aktivt indgår i konsortiet,
mens andre relevante klynger ikke nødvendigvis behøver at være del af
konsortiet, men stadig kan have en samarbejdsflade med hubben.

Hvad betyder det i praksis, at hubsne skal koordinere tilbud og
aktiviteter indbyrdes i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, således
at virksomheder i hele landet kan tilgå ydelserne og opleve
ensartet service? Hvad er det for en rolle Erhvervsstyrelsen
tiltænkes at have ift. de konkrete tilbud i hubsene?
Erhvervsstyrelsen vil løbende monitorere EDIH’ernes aktiviteter som led
i den almindelige dialog med erhvervshusene og klyngerne.
Erhvervsstyrelsen vil sikre, at alle erhvervshuse som knudepunkter bliver
indgang til de relevante services i hubs uagtet, om de selv er udpeget
som hub. Hubsne skal desuden samarbejde med Virksomhedsguiden.dk
om at stille viden og vejledninger om digitale teknologier og digital
forretningsudvikling til rådighed for virksomheder, så det nemt kan
tilgås af alle interesserede virksomheder.

Kan det be- eller afkræftes, om
udviklingsparker/innovationsmiljøer kan/bør være en del af
hubbet?
De kan være en del af ansøgningen – det vil være op til det ansøgende
partnerskab, om det giver mening.

Vejledende svar
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FAQ 2/2

12.8.2020

Finansiering
Formaliteter
Hvor specifikt skal det være i ansøgningen, hvem i konsortiet der udfører hvad, og er der krav
om, at budgetter skal være opdelt på hver deltager i konsortiet?
Der er metodefrihed, men ansøgningen indeholde ”En kort beskrivelse af hvad hubs-konsortiet kan
tilbyde, herunder hvilke dele af konsortiet som tilbyder hvilke ydelser. Det skal her beskrives, hvordan
konsortiet vil levere på de fire kerneopgaver for hubs.”
Det fremgår endvidere, at ”Buddet på konsortiet skal indeholde en specificering af, hvilke midler (midler,
årsværk, afskrivning på udstyr og faciliteter mv.) der øremærkes fra konsortiet til rollen og aktiviteterne
som hubs for den samlede periode, herunder en rimelig fordeling af midlerne på de fire kerneopgaver
for hubs”. Dette kan med fordel være fordelt på de forskellige dele af konsortiet idet det skal beskrives
hvilke dele af konsortier som tilbyder hvilke aktiviteter.
Kan SMV:Digital bruges som national medfinansiering?
Det er ikke muligt at medfinansiere med midler fra SMV:Digital-operatøropgaven, da denne opgave
specifikt vedrører tilskudspuljen under SMV:Digital og de digitale virksomhedsprojekter, der er relateret
hertil. Dermed vurderes der ikke at være overlappende opgaver under SMV:Digital og European Digital
Innovation Hubs.
Hvornår forventes det afklaret, om der kan søges midler fra Regionalfonden?
Det forventes ikke at være afklaret inden fristen d. 15. september.
Kan støtten fra Digital Europe programmet til en hub anføres som klyngens egenfinansiering
til Danmarks Erhvervsfremmesbestyrelses klyngemidler?
Det er muligt at anvende EU-tilskud fra Digital Europe-programmet som medfinansiering af Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelses decentrale midler, hvis tilskuddet fra denne fond er bevilget til de samme
aktiviteter, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget tilskud til. Hvis EU-tilskuddet fra
Digital Europe-programmet er bevilget til de samme aktiviteter, som Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget tilskud til, kan EU-tilskuddet anføres som kontant offentlig/privat
finansiering i projektbudgettet i det projekt, som skal gennemføres med tilskud fra Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Derudover skal statsstøttereglerne overholdes, og projektet må ikke være
overfinansieret.
Kan der være et nationalt program som dækker virksomhedernes del af egenbetaling for
timer/årsværk hos GTS’ere og universiteter for længere testforløb?
Det er ikke på tegnebrættet pt, og det forventes ikke afklaret inden fristen d. 15. september. Det kan
ikke afvises, at det senere kan opstå som mulighed.

Hvordan forventes processen for den åbne proces i regi af erhvervshusene - som skal danne
baggrund for dannelse af konsortium - at foregå?
Det forventes, at erhvervshusene informerer og går i dialog med interesserede partnere. Det vil være
oplagt at erhvervshusene informerer om deres proces gennem deres gængse kommunikationskanaler
(fx email eller tekst på hjemmesiden).
Forventes der at være bilag til ansøgningen/må der være bilag hertil?
I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på indholdet af ansøgningen (maks. 10 sider), men hvis ansøger
finder det nødvendigt, kan der sendes bilag som dokumentation for forhold, der er nævnt i
ansøgningen.
Hvis vi finder det nødvendigt, kan vi efterfølgende bede om yderligere dokumentation i forbindelse med
vores oplysning af sagen, men det er ikke forventet.
Forventes der at være medsendt konsortiedeltagelseserklæringer til ansøgningen, der
indsendes den 15. september 2020?
Til d. 15. september behøver der ikke at være deciderede erklæringer. Der skal være ”en kort beskrivelse
af konsortiet, som udgør hubben, herunder ledelseskapacitet, personale og tilgængelig infrastruktur og
konsortiets governancestruktur”.
Herudover kan angives ”en kort beskrivelse af evt. planer om at inkludere yderligere partnere i
konsortiet frem mod Kommissionens lukkede ansøgningsrunder, herunder beskrivelse af deres rolle og
type organisation.” Begrundet formodning om at aktørerne rent faktisk er med i konsortiet.
Hvilken betydning har reduktionen i budgettet til Digital Europe og European Digital
Innovation Hubs for antallet af hubs, størrelsen af tilskud pr. hub og medfinansieringsrate?
Det vil blive afklaret med Kommissionen snarest muligt. Såfremt det ikke er muligt at få endelig
afklaring fra Kommissionen, vil der indbygges yderligere fleksibilitet i ansøgningsprocessen.

Vejledende svar
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Spørgsmål?
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Proces og tidsplan
Frist for indsendelse til ansøgninger: 15. september 2020 kl. 16. Indsendes til
cagcit@erst.dk og simhau@erst.dk
Tidsplan

▪ Frist for ansøgninger: 15. september 2020 kl. 16

▪ Evt. opfølgende spørgsmål til ansøgere: 18. - 22. September 2020
▪ Forelæggelse af indstillede kandidater til erhvervsministeren til godkendelse:
Ultimo september 2020

▪ Offentliggørelse af kandidater og indsendelse til Kommissionen: 15. oktober
2020

▪ Dialog med kandidater om ansøgning til den lukkede proces hos Kommissionen:
Forventet november-december 2020
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Infomøder og kontaktpersoner hos
erhvervshusene
Infomøder

▪

Hovedstaden og Sjælland: Åbent orienteringsmøde om E-DIH i Reg H/Reg Sjælland: Fredag den 21. august kl. 1112 (Mødet afholdes digitalt)

▪

Midtjylland: Digitalt sættemøde afholdt mandag d. 10. august.

▪

Nordjylland: Uge 34/35 – dato følger.

▪

Fyn: Digitalt sættemøde afholdes tirsdag 18. august kl. 09.00 via Teams

Kontaktpersoner

▪

Projektchef i Erhvervshus Hovedstaden Gunhild Sander Garsdal, gg@ehhs.dk

▪

Chefrådgiver hos Erhvervshus Sjælland Stefan Poulsen, sp@ehsj.dk

▪

Udviklingschef hos Erhvervshus Midtjylland Anna Maria Sønderholm ams@erhvervshusmidtjylland.dk

▪

Programchef hos Erhvervshus Fyn Kasper Aagaard, kaa@ehfyn.dk

▪

Udviklingsdirektør hos Erhvervshus Nordjylland Luise Linnemann Rasmussen, llr@ehnj.dk og Rikke Alexandra
ra@ehnj.dk

▪

Økonomi- og administrationschef hos Erhvervshus Sydjylland René Poulsen, rpo@ehsyd.dk
Erhvervsstyrelsen
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Du finder yderligere information og materiale om de
europæiske retningslinjer for European Digital
Innovation Hubs her.

Simon Rahlf Hauptmann
simhau@erst.dk
Kathrine Gammelby Lodberg
kathlo@erst.dk
Katrine Holten Winther
KatrWi@erst.dk

For inquiries related to the
Commission’s guidelines:

Elena Angiolini
Elena.ANGIOLINI@ec.europa.eu

FAQ fra sidste infomøde
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FAQ 1/3
▪

Hvor mange regner I med at udvælge?
Mellem 3-6. Det er vigtigt at få en bred geografisk fordeling
af hubsne.

▪

Kan man bruge klyngemidler og EH-basisbevilling til
dette? Selv hvis vi bare bruger det til vores eksisterende
opgaver?
Konsortiet har som medfinansiering mulighed for at anføre
de midler, de allerede har afsat til eksisterende opgaver, der
er sammenfaldende med hubsnes kerneopgaver. Det er
vigtigt, at I understrege, at klyngerne skal spørge deres
sagsbehandler om lov, hvis de vil bruge klyngebevillingen til
at medfinansiere andre bevillinger fra fx EU. Godkendelse vil
altid bero på en konkret vurdering.

▪

▪

Kommer der nationale midler til det her? Hvordan vil
ERST sikre at Danmark som medlemsstat kan
dokumentere, at der foreligger lokal, regional eller
national medfinansiering til at matche midlerne fra
Digital Europe?
Pt. stilles det som krav til ansøger at de redegør for den
nationale medfinansiering jf. ovenstående. Der kan opstå
mulighed for at søge yderligere national medfinansiering
samt regionalfondsmidler hvis DEB ønsker dette.
Hvilken type organisation ser ERST som værende
koordinator for en dansk EDIH?
Som knudepunkter i erhvervsfremmesystemet vil det være

Fra session 2/7 2020
fordelagtigt, at erhvervshusene får en koordinerende rolle
samt varetager administrationen af tilskuddet herunder den
samlede afrapportering og regnskabsaflæggelse, som sker
direkte til Kommissionen. Det er dog noget konsortiet selv
aftaler.

▪

Er det kun aktører for den samme region, som kan
indgå i hubben?
Nej, men tyngden af hubben skal ligge i regionen.
Samtidig skal der være samarbejde på tværs af hubs, så
man kan virksomhed ledes derhen hvor det bedste tilbud
er.

▪

Har I overvejet grænseoverskridende EDIH’er?
Der er ikke umiddelbart indledt en sådan proces med
Sverige eller Tyskland, men det er en mulighed, som
ansøgerne kan overveje. EDIH’erne vil være del af et
europæisk netværk uanset.

▪

Foretrækker i 3 større hubs eller 6 mindre?
Det er op til ansøgerne, om der kommer tre eller seks
ansøgninger. Vi vil gerne have geografisk fordeling. KOM
ville oprindeligt gerne have én pr NUTS2, hvilket er fint at
have i baghovedet.

Vejledende svar
Erhvervsstyrelsen
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FAQ 2/3
▪

▪

Hvordan kommer GTS’ere med når overheaden er så lav?
De 7 pct. overhead lægges oven i ”direct costs”. Det vil sige at
der også gives overhead af afskrivninger på udstyr og
faciliteter, som anvendes i hub’en. Herudover er der flere
muligheder –fx at de andre parter i konsortiet byder ind på
mindre dele af overheaden eller at der tages deltagerbetaling
for nogle af GTS’ernes ydelser. De 7 % OH er de europæiske
rammer for at blive del af en attraktiv hub. GTS’erne får
gennem hubben adgang til særlige netværk, projekter, calls og
videnudveksling. Bemærk også, at midlerne både kan dække
ydelser til virksomhederne og til kapacitetsopbygning i hubben
samt F&U-aktiviteter. Et overhead på 7 pct. er naturligvis ikke
dækkende for et GTS-instituts udgifter. Vi håber dog, at GTSinstituttet kan se den delvise egenbetaling af FoU-aktiviteter og
kapacitetsopbygning som mindre kritisk her, da den udgift,
som ikke dækkes af den lave overhead er en investering i
hubben (dvs. GTS’en) selv. De 7 % gælder for de samlede
udgifter, som ansøges dækketi det forslag, som indleveres til
KOM. Den nationale finansiering og overhead heri aftales
særskilt ml. medlemsland og GTS’en samt hubs-konsortiets
øvrige parter. Relevante aktiviteter, som eksempelvis
finansieres af GTS’ resultatkontraktmidler eller andre eksterne
midler, kan skydes ind i ansøgningen som hub’ens
egenfinansiering.
Kan GTS resultatkontraktmidler bruges som
medfinansiering?
Ja, GTS resultatkontraktmidler kan indgå som del af den
nationale min. 50 procent medfinansiering.
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▪

Hvad er jeres krav ift. specialisering både ift. sektorer og
teknologiområder?
Det samlede konsortium om en hub skal have et særligt fokus
på hele eller dele af et eller flere erhvervs- og
teknologiområder (styrkepositioner og spirende områder),
herunder relaterede regionale erhvervspotentialer, der er
udpeget i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi
Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Jf. KOMs retningslinjer,
så forventer vi at hub’en inkluderer kompetencer og
testfaciliteter inden for hub’ens teknologiområder (AI, HPC og
cybersikkerhed) i konsortiet. Et stærkt konsortium matcher
erhvervsmæssige styrkepositioner og behov med de relevante
teknologiske kompetencer og ressourcer. Det vil øge chancerne
i Kommissionens lukkede runder, hvis der er variation i
specialiseringerne i Danmark.

▪

Hvilken type af aktiviteter lægges der særligt vægt på i
serviceringen? Er det vigtigste element at servicere
virksomhederne i forhold til opstart, eksperimenter,
udvikling af prototyper eller lignende, eller bør der sættes
større fokus på elementer i slutningen af værdikæden –
såsom standardisering, certificering og
kommercialisering?
Det gælder begge dele, hvor forskellige dele af hubskonsortiet
vil have sine spidskompetencer. Et obs-punkt er, at det ikke skal
træde i stedet for private tilbud. Fx hvis der er gode
kursustilbud, så skal hubben drage nytte af disse og ikke selv
begynde at udbyde kurser.

Vejledende svar
Erhvervsstyrelsen
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FAQ 3/3
▪

Hvilket niveau af services forventes hubben at levere Generel erhvervsservice eller en specialiseret
erhvervsservice (Vejledning vs. Rådgivning) og hvordan
hænger dette sammen med finansieringen – Skal der
betales for rådgivning?
Den specialiserede erhvervsservice (vejledning) i
erhvervshusene om digital transformation i erhvervshusene
vil, som i dag, være gratis ligesom
erhvervsudviklingsaktiviteterne hos klyngerne også vil være
det. Hvis der er tale om længerevarende skræddersyede
forløb til den enkelte virksomhed (og forløb som er møntet
på implementering), så vil der ikke kunne drages nytte af de
miniminis-reglen, og der vil som følge af statsstøttereglerne
skulle tages betaling.

▪

Er det muligt at servicere enkelte virksomheder for sig
eller skal det være et bestemt antal af virksomheder?
Det vil være muligt at tilbyde ydelser både til enkelte
virksomheder og kollektive events– hvis der er tale om
skræddersyede længerevarende forløb vil der dog grundet
statsstøtte tages betaling. Klynger må ikke lave individuelle
forløb for deres klyngebevilling.

▪

Member states are assumed to work together to
identify an efficient distribution of hubs. What is the
view in Denmark on this coordination?
Vi vil opfordre til, at ansøgningerne fordeler sig på hele
landet, og at de dækker forskellige sektorer. Det vil
Kommissionen også lægge vægt på i sin udvælgelse.
Derudover skal hubs’ene samarbejde på tværs og lede
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virksomheder til den for virksomheden mest relevante hub.

▪

Hvordan forventes processen for den åbne proces i regi
af erhvervshusene - som skal danne baggrund for
dannelse af konsortium - at foregå? Der er ikke fra
Kommissionen fastsat nærmere rammer for hvordan en
åben og kompetitiv procedure skal være. Det vil være op til
det enkelte erhvervshus selv at sætte rammerne for den
åbne proces. Erhvervshuset bør føre dokumentation får
hvordan den åbne proces er gennemført.

▪

Betyder udvælgelsesprocessen at den digitale klynge
skal indgå i alle hubs?
Den kommende digitale klynge vil være relevant for flere
hubs, men det er ikke nødvendigt, at den er en del af alle
hubs-konsortierne. Det er dog vigtigt, at hubsne bliver gode
til at koordinere indbyrdes, så virksomheden kan ledes hen
til de relevante aktiviteter, selvom de tilbydes af en anden
hub end den lokale. Hubben kan fx indtænke de klynger, der
er relevante, men ikke er knyttet til hubbens hovedfokus,
med som samarbejdspartnere.

▪

Hvordan ser I på, at offentlige aktører kan være
brugere af hubben?
Den primære målgruppe for services i hubs vil være den
samme målgruppe, som de enkelte aktører i forvejen retter
sig mod, herunder særligt virksomheder, men offentlige
aktører kan som i dag i relevant omfang indgå i
samarbejdsprojekter med de forskellige aktører i konsortium
og drage nytte af relevante ydelser i hubben.

Vejledende svar
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