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Bestyrelsesbeslutning om delegation under Grand Solutions-
programmet 
 
Bemyndigelse  
 
Bestyrelsen har i henhold til § 10, stk. 1, nr. 2, i lov om Danmarks Innovationsfond (IFD), jf. lovbekendtgørelse 
nr. 1660 af 12. august 2021 (”innovationsfondsloven”), besluttet at delegere bestyrelsens 
beslutningskompetence til fondens sekretariatet vedrørende ansøgninger og bevillinger i programmet Grand 
Solutions. Den delegerede beslutningskompetence vedrører følgende beslutninger: 
 

• Godkendelse af projektændringer: udskiftning af en enkelt eller to partnere1 i et projekt, der har 
modtaget en bevilling. Delegationen omfatter ikke det forhold, at hovedansøger søges udskiftet. 

• Godkendelse af projektændringer: forlængelse af bevillingsperiode for et projekt, der har modtaget en 
bevilling. Forlængelsen må maksimalt være på ét år og maksimalt udgøre en tredjedel af 
projektperioden. 

• Godkendelse af projektændringer: ændring i budgettet for et projekt, der har modtaget en bevilling. 
Budgetændringerne kan ikke øge bevillingen fra Innovationsfonden og må for hver partner maksimalt 
udgøre 25% af den pågældende partners budget. 

• Midlertidig suspendering af bevilling. Suspenderingen må maksimalt vare et halvt år. 
• Opfølgninger i projektet, herunder godkendelse af faglige rapporter og regnskaber 
• Godkendelse og underskrivelse af investeringsaftale på baggrund af bestyrelsesbeslutning om 

invitation til forhandling om investeringsaftale. 
 
Nærværende delegation omfatter alene kompetencen til at godkende ovenstående beslutninger og foretage 
opfølgninger i Grand Solutions-programmet inden for rammerne af den indgåede investeringsaftale med 
bevillingsmodtagerne og i øvrigt inden for bestyrelsens retningslinjer for Grand Solutions-programmet. 
Bestyrelsens kompetence til at tilbagekalde et tilsagn om en bevilling, stoppe bevillingen og inddrage eventuel 
restbevilling og/eller kræve allerede udbetalte midler tilbagebetalt delegeres ikke. 
 
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. (regulære investeringer og top-up investeringer),  
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, inden der træffes beslutning i sagen. 
 
Bestyrelsen informeres om sekretariatets beslutninger efter denne delegation på porteføljeniveau (dvs. i 
aggregeret form) og har fri adgang til alle ansøgninger, beslutningsgrundlag og beslutninger. 
  
Denne bemyndigelse er gældende fra 21. september 2022. Bemyndigelsen offentliggøres på fondens 
hjemmeside. Delegationen er gældende indtil den 31. december 2023, medmindre den forlænges, jf. 
bestyrelsens forretningsordens § 24, stk. 3. 
 
 
 

                                                
1 Som defineret i den pågældende investeringsaftale. 

 


