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Med venlig hilsen

Helge Sander



Spørgsmål nr. 14 stillet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 16. 
november 2004 til Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (L 2 -
spørgsmål 14)

Spørgsmål 14

Opgjort i procent i hvor høj grad forventes det så, at f.eks. universiteter eller 
sektorforskningsinstitutioner medfinansierer initiativer, i hvor høj grad forventes 
det, at erhvervsvirksomheder medfinansierer initiativer, og hvilke forskelle i krav 
til medfinansiering vil der kunne stilles mellem disse parter?

Svar:

Lovforslaget om Højteknologifonden angiver de overordnede rammer og kriterier 
for fondens virke, herunder kravet om en medfinansiering fra alle deltagende 
parter – offentlige som private – i satsninger støttet af fonden. Dette krav skal 
forstås fleksibelt i dobbelt forstand. For det første skal der skabes mulighed for 
en fleksibel fordelingsnøgle mellem de forskellige parter i en given satsning, 
således at parterne ikke behøver at bidrage med en ligelig andel af ressourcer. For 
det andet kan medfinansieringen være af økonomisk karakter eller bestå af f.eks. 
indskud af arbejdskraft i det støttede projekt, jf. bemærkningerne til § 7, stk. 3. 

Det vil udelukkende være op til bestyrelsen for fonden at vurdere af hvilken art 
og med hvilken andel, de forskellige parter fra såvel den offentlige som private 
sektor skal bidrage med i deres medfinansiering til de enkelte fondsstøttede 
satsninger. Dog skal de konkrete krav om medfinansiering, som fonden stiller til 
de private parter, udformes, så de ikke vil være konkurrenceforvridende, jf. EU’s 
regler om statsstøtte. 

Jeg skal for god ordens skyld bemærke, at det vil være videnskabsministeren, 
som efter indstilling fra bestyrelsen fastsætter de endelige betingelser og vilkår 
for at opnå støtte.


