Bestyrelsesbeslutning om delegation af bevillinger vedr. bilateralt program, Horizon2020
og Horizone Europe (2022)
Bemyndigelse
Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1660 af 12. august 2021 (”innovationsfondsloven”), besluttet at delegere bestyrelsens beslutningskompetence til fondens sekretariatet vedrørende afgørelser om tilskud og udmøntning af tilskud
inden for et bilateralt call (Kina/Danmark) samt calls under Horizon2020 og Horizon Europe som led i
de internationale projekter Innovationsfonden udmønter i overensstemmelse med innovationsfondslovens § 3, stk. 3, nr. 2, hvor Innovationsfonden kan beslutte at fordele op til 20 pct. af den årlige bevilling til udmøntning via internationale fora, hvis de pågældende fora udmønter tilskud i åben konkurrence efter faglig vurdering. Sekretariatets kompetence omfatter deltagelse i internationale fora som
led i bevillingsfunktionen, jf. § 3, stk. 3, nr. 3.
Nærværende delegation omfatter alene bevillinger vedrørende en række calls indenfor ovennævnte
projekter, der udmøntes i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer for internationale
samarbejder i Innovationsfonden.
Da den samlede allokering af midler er fra øremærkningen til grøn omstilling, giver bestyrelsen ligeledes sekretariatet bemyndigelse til at omfordele call specifikke budgetter inden for rammerne af de
gældende retningslinjer alt efter det endelige resultat så længe det samlede beløb på 102,5 mio. kr.
ikke overstiges.
Bestyrelsen har tidligere afsat budget til at finansiere programmerne ved beslutning om budgetallokering for fra FL21 i dec. 2020.
Beslutningskompetencen delegeres i øvrigt ikke i videre omfang end undtagelserne beskrevet i bestyrelsens forretningsordens § 26. Følgende sager er således ikke delegeret:
1) Udmøntning af tilskud på mere end 5 mio. kr.
2) sager vedrørende principielle og
3) praksisdannende eller praksisændrende sager.
Ved tvivl om, hvorvidt en af sagerne er principiel, praksisdannende eller praksisændrende, skal sekretariatet forelægge spørgsmålet for bestyrelsen, forinden der træffes beslutning i sagen.
Bestyrelsen informeres om sekretariatets afgørelser vedr. bevillinger efter denne delegation på porteføljeniveau (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 2022, medmindre den forlænges, jf.
bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3.
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