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Innovationsmiljøer jubler over finanslov
De danske innovationsmiljøer sikres en stabil bevilling de næste tre år med finanslovforslaget for 2014.
Innovationsmiljøernes brancheforening jubler over anerkendelse af deres vækstarbejde.
Det er en god dag for de danske innovationsmiljøer. En bevilling på 224 mio. kr. hvert år de næste tre år
ser ud til at være sikret med regeringens finanslovsforslag for 2014.
”Det er en fantastisk nyhed, at regeringen nu vil sikre de danske innovationsmiljøer en treårig bevillig. Det
er en vigtig anerkendelse af innovationsmiljøernes store arbejde for at skabe nye innovative virksomheder i
Danmark,” siger Lars Stigel, der er formand for FOIN – Foreningen for forskerparker og innovationsmiljøer i
Danmark og fortsætter:
”Bevillingen er på niveau med de seneste år, men stabilitet er ekstrem væsentlig for os og for de selskaber,
som vi investerer i.”
Innovationsmiljøer udvikler vækstvirksomheder
Formanden forklarer, at innovationsmiljøernes bevilling for de næste tre år skaber god arbejdsro, så de
kan sørge for, at der hele tiden skabes en ny underskov af innovative iværksættervirksomheder.
”Vi har kæmpet en hård kamp for at få denne udmelding om et langsigtet bevillingsniveau, der sikrer, at
innovationsmiljøerne fortsat kan bidrage til dansk vækst, og derfor vil jeg gerne rose regeringen for, at de har
lyttet til os,” siger Lars Stigel.
Siden 1998 har innovationsmiljøordningen gennem økonomisk støtte i form af risikovillige investeringer og
erfaring succesfuldt skubbet danske vækstvirksomheder i gang. Midlerne anvendes i den helt tidlige fase af
virksomhedens udvikling, hvor risikoen er størst og betingelserne for at tiltrække privat kapital er vanskeligst.
Bevilling sikrer nye innovative virksomheder i Danmark
Innovationsmiljøerne har også bevis for, hvor værdifulde de er for dansk vækst. En evaluering fra Oxford
Research fra i 2012, viste, at innovationsmiljøerne lever op til deres formål, om at have fokus på høj
risikovillighed, videntunge investeringer og attraktive vilkår for innovative iværksættere. Uden
innovationsmiljøerne var de fleste virksomheder aldrig blevet til noget, viste rapporten.
Samtidig tiltrækker innovationsmiljøerne mange penge til virksomhederne fra private investorer, der
investerer 6 kroner i virksomhederne for hver gang der investeres 1 kr. på vegne af staten.
”Innovationsmiljøerne er utrolig vigtige i kampen for at tiltrække nye investorer og kapital til de danske
vækstvirksomheder. Med den stabile bevilling sikrer vi, at vi i Danmark fortsætter kampen ud af krisen, hvor
innovationsmiljøer er helt essentielle for at skabe nye vækstvirksomheder,” siger Lars Stigel.
I Danmark findes der i dag seks innovationsmiljøer fordelt rundt i landet, hvoraf fire pt. er ved at blive
sammenlagt, så der vil være i alt fire innovationsmiljøer i Danmark fra 2014.
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