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Bestyrelsesbeslutning om delegation af bevil-
linger vedr. Horizon2020 og EUREKA (2021) 
 
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 til fondens sekretariatet vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud 
inden for Horizon2020 og EUREKA, som led i de internationale projekter Innovationsfonden udmønter 
i overensstemmelse med innovationsfondslovens § 3, stk. 3, nr. 2, hvor Innovationsfonden kan be-
slutte at fordele op til 20 pct. af den årlige bevilling til udmøntning via internationale fora, hvis de på-
gældende fora udmønter tilskud i åben konkurrence efter en faglig vurdering. Sekretariatets kompe-
tence omfatter deltagelse i internationale fora som led i bevillingsfunktionen, jf. § 3, stk. 3, nr. 3. 
 
Nærværende delegation omfatter alene en række konkrete bevillinger indenfor ovennævnte projekter, 
hvor ansøgningerne allerede er evalueret i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer 
for internationale samarbejder i Innovationsfonden.  
 
Beslutningskompetencen delegeres i øvrigt ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i besty-
relsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:  
 

1) sager vedrørende principielle og  
2) praksisdannende eller praksisændrende sager. 

 
Udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr. for hver af ansøgningerne under denne delegation vil i 
øvrigt ikke finde sted, idet ingen af budgetterne for hver enkelt af disse bevillinger overstiger 5 mio. kr. 
 
Ved tvivl om, hvorvidt en af sagerne er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekre-
tariatet forelægge spørgsmålet for bestyrelsen, forinden der træffes beslutning i sagen. 
 
Bestyrelsen informeres om sekretariatets afgørelser vedr. bevillinger efter denne delegation på porte-
føljeniveau (dvs. i aggregeret form), og den har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag 
og beslutninger. 
  
Denne bemyndigelse er gældende fra 10. december 2021. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens 
hjemmeside. Delegationen er gældende indtil den 31. december 2021, medmindre den forlænges, jf. 
bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3. 
 


