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Bestyrelsesbeslutning om delegation
Bemyndigelse 

Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 1660 af 12. august 2021 (Innovationsfondsloven), besluttet at delegere bestyrelsens beslut-
ningskompetence vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud indenfor Erhvervsfor-
sker-programmet til fondens sekretariat, herunder opfølgning på bevillinger. Erhvervsforskerprogram-
met består af henholdsvis 1) erhvervspostdoc-programmet og 2) erhvervs-ph.d-programmet. 

Beslutningskompetencen vedrører alle afgørelser i Erhvervsforsker-programmet, herunder både regu-
lære investeringer, top-up investeringer og beslutninger i klagesager med de undtagelser, der fremgår 
nedenfor. Beslutningskompetencen delegeres ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i be-
styrelsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:  

1) udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. (regulære investeringer og top-up investeringer),
2) sager vedrørende principielle og
3) praksisdannende eller praksisændrende sager.

Ved tvivl om, hvorvidt en sag er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekretariatet 
forelægge spørgsmålet for Udvalget for Innovation, forinden der træffes beslutning i sagen. 

Delegationen sker i øvrigt inden for retningslinjerne 1) erhvervspostdoc-programmet og 2) erhvervs-
ph.d.-programmet, der er fastsat af bestyrelsen i henhold til Innovationsfondslovens § 18, stk. 2.  

Bestyrelsen informeres om sekretariatets afgørelser vedr. investeringer i Erhvervsforsker-programmet 
på porteføljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutnings-
grundlag og beslutninger.  

Sekretariatet skal bl.a. sikre, at ansøgninger til forskningsaktiviteter vurderes af anerkendte forskere, 
jf. § 2, nr. 1, i lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie Forsk-
ningsfond, under relevant inddragelse af eksterne bedømmere, jf. innovationsfondslovens § 18 stk. 3. 

Denne bemyndigelse er gældende fra 20. december 2021. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens 
hjemmeside. Delegationen er gældende ind til den 1. januar 2023, medmindre den forlænges, jf. be-
styrelsens forretningsordens § 24, stk. 3. 
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