
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENSIGTSERKLÆRING OM KOMMUNALE TILSKUD TIL AKTIVITER I  
DEN NATIONALE MARITIME- OG LOGISTIKKLYNGE 

 
 

MELLEM 
 
 

ASSENS KOMMUNE,  
 

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE,  
 

KERTEMINDE KOMMUNE,  
 

LANGELAND KOMMUNE, 
 

NORDFYNS KOMMUNE,  
 

NYBORG KOMMUNE,  
 

ODENSE KOMMUNE,  
 

SVENDBORG KOMMUNE 
 

OG ÆRØ KOMMUNE 
 
 

 
 
  



1. BAGGRUND 
 

Med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme af 12. december 2018 er der et ønske om forenkling 
af Erhvervsfremmesystemet, herunder at skabe stærkere klynger og en bedre sammenhæng i 
erhvervsfremmeindsatsen. Det betyder, at den kommunale indsats skal konsolideres i større 
erhvervsklynger.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har peget på Maritime Erhverv og Logistik som en 
styrkeposition. En styrkeposition er kendetegnet ved, at danske virksomheder og videnmiljøer er 
blandt de bedste på deres felt, og at den økonomiske aktivitet har national betydning med 
konkurrencekraft af høj international kaliber.  
 
Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et udgangspunkt for at bevare og udbygge en stærk 
maritim regional indsats og forankring på Fyn, centreret omkring de særlige fynske styrkepositioner 
på autonom skibsfart og kompetenceindsats, i forbindelse med oprettelse af en national Maritim- og 
Logistikklynge, der bygger på de 3 eksisterende maritime klynger: Fyns Maritime Klynge, 
MARCOD (Nordjylland) og MDC (København).  
 
 

2. PROJEKTET 
 
Målet er en selvstændig juridisk enhed, en almennyttig forening, der i en entydig organisation 
samler aktiviteterne i Fyns Maritime Klynge, MARCOD og MDC som sekretariat for en national 
klynge med et hovedkontor (endnu ikke fastlagt) og i første omgang lokale afdelinger på Fyn 
(Svendborg og Lindø, Port of Odense), i Nordjylland og København.   
   
Aktiviteter i Maritime- og Logistikklyngen  
 
 Styrke såvel videnbaseret som erhvervsrettet innovation i de danske maritime virksomheder.  
 Accelerere virksomhedernes vækst og bæredygtig udvikling 
 Arbejde for et økosystem, hvor investeringer i forskning og uddannelse understøtter 

virksomhedernes behov 
 Tiltrække talent til virksomhederne 
 Kompetenceudvikling 
 Medlemsservice, faglige netværk 
 Tiltrække investorer som understøtter vækst og innovation i virksomhederne 
 Synliggøre den maritime klynge betydning for den grønne omstilling og en bæredygtig 

samfundsudvikling 
 Analyser 
 Sikre internationalering af økosystemet 
 Understøtte iværksætteri 

 
 
  



3. ØKONOMI 
 
Det forventes, at finansieringen af aktiviteterne i en national Maritime- og Logistikklynge er 
sammensat således:  

 Statslige klyngemidler - Innovationskraft 2021-2024  
 Nationale projekt- og aktivitetsmidler  
 EU Projekter 
 Kommunale tilskud til aktiviteter 
 Kontante kontingenter fra virksomheder 

 
De kommunale tilskud udmøntes via en årlig resultatkontrakt som indgås mellem den nationale 
Maritime- og Logistikklynge samt Erhvervshus Fyn. Den fremtidige forenings regnskaber vil blive 
indrettet således, at man kan følge at de fynske midler skaber effekt på Fyn.  
 
 

4. PROCES 
 

Senest 27. maj 2020 vil de 3 konsoliderede enheder Fyns maritime Klynge, MARCOD og MDC 
byde på opgaven ”National Innovationskraft 2021-2024”. 
 
I oktober 2020 etableres den kommende forening for den nationale Maritime- og Logistikklynge og 
governance strukturen etableres. 
 
Senest 1. januar 2021 er den nationale Maritime- og Logistikklynge organiseret som en fuldt 
operationel selvstændig juridisk enhed.  
 

5. FORBINDTLIGHED 
 

Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men er udtryk for den politiske tilkendegivelse om, 
at de fynske kommuner bidrager med en substantiel støtte og vil således være bidragsyder i den 
nationale Maritime- og Logistikklynge via samarbejdet i Erhvervshus Fyn P/S.  
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