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Ansøgning om støtte til et konsortium under 
ForskEL programmet 

 
 
 
ForskEL programmet tilbyder igen i år muligheden for at søge et større beløb på 
f.eks. 25-40 mio. kr til et konsortium. Der skelnes således mellem standardpro-
jekter og konsortier. 
 
Standardprojekter er den type projekter, der udgør hovedparten af projekter, 
der modtager støtte under ForskEL programmet. Her er der tale om en midlerti-
dig skræddersyet organisation, der løser en afgrænset, vanskelig opgave. 
 
Et konsortium er et større projekt, hvor parterne i fællesskab udvikler viden 
eller teknologi, som ikke blot gavner enkelte virksomheder, men hele brancher 
indenfor dansk erhvervsliv. Ved vurdering af konsortieansøgninger vil Energi-
net.dk lægge vægt på flg.: 
 
Et konsortium… 
• skal være bygget op om et større sammenhængende projekt, der involverer 

samarbejde mellem flere virksomheder og forskningsinstitutioner. 
• skal indeholde en fælles vision og bærende idé, der er udmøntet i en omfat-

tende arbejdsplan, der strækker sig over flere år med en massiv indsats. 
• må gerne have deltagelse af udenlandske partnere. 
• skal fremme de prioriterede indsatsområder i udbud 2009. 
• bør opdeles i faser, der gør det muligt at vurdere fremdriften i aktiviteterne 

og at foretage nødvendige tilpasninger undervejs. 
• skal have kompetencer i hele kæden fra F&U til demonstration. Dog bør der 

ikke være for mange overlappende kompetencer/konkurrenter i projektet. 
Sammenhængskraften bedømmes på baggrund af konsortieparternes sum 
af kvalifikationer, hidtidige samarbejde, organisation og rollefordeling. 

• skal indgå en samarbejdsaftale. 
• skal stå for en stor andel af finansieringen. 
• skal udarbejde en forretningsplan. Konsortiets fremtidige potentiale afhæn-

ger af de kommercielle styrker, som beskrevet i forretningsplanen. Forret-
ningsplanen skal også dække tiden efter projektet. 

• bør foretage en risikovurdering, som efterfølgende bruges til fordeling af 
ansvaret for risici på de enkelte partnere. 

 
Ansøgningsfristen for konsortier er den 19. september 2008 kl. 15.00, den 
samme frist som for standardprojekter. Det er imidlertid en stor opgave at ud-
arbejde en konsortieansøgning, derfor tilbyder Energinet.dk at vurdere interes-
setilkendegivelser og give en tilbagemelding på, om det vil være relevant at 
indsende en egentlig konsortieansøgning. 
 
Hvis man ønsker en projektidé vurderet i en interessetilkendegivelse, skal den-
ne sendes til Energinet.dk på adressen forskel@energinet.dk senest fredag d. 1. 
august 2008. Energinet.dk vil så senest den 20. august 2008, vende tilbage 
med svar på hvorvidt det vil være relevant at udarbejde en fuld konsortiean-
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søgning. Interessetilkendegivelsen, der ikke må fylde mere end en A4 side, skal 
indeholde en kort beskrivelse af projektets formål, deltagende partnere, pro-
jekts økonomi og tidsplan. 
 
Det skal understreges at vurdering af interessetilkendegivelser er et tilbud til 
potentielle ansøgere. Alle interesserede kan sende en fuld konsortieansøgning 
til den ordinære ansøgningsfrist d. 19. september 2008, også selvom den ikke 
har været vurderet som interessetilkendegivelse. 
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