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DANMARKS 
MILJØKLYNGE

Vision
Danske virksomheder skal være 
verdensførende inden for miljøområdet

Mission
CLEAN er Danmarks miljøklynge, som 
binder virksomheder, forsyninger, 
videninstitutioner og det offentlige 
sammen om markedsdreven grøn 
innovation i Danmark og internationalt



CLEANS MEDLEMMER
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Andre

Materialer, Ressourcer og…

Vand i Teknosfæren

Luft

Jord, Vand og Natur

Offentlige institutioner

Videnpartner

Klimatilpasning



CLEAN GOVERNANCESTRUKTUR

Bestyrelse
(Valgt på generalforsamling)

Bestyrelsen giver retning 
for økonomi og 
aktiviteter

CLEANs Generalforsamling
(Medlemmer)

Advisory board
(Brancheforeninger)

Rådgiver om 
branchernes prioriteter

Innovation Board
(Udvalg nedsat af bestyrelsen)

Definerer og prioriterer 
indsatser for hvert 
indsatsområde

Innovation Board
(Udvalg nedsat af bestyrelsen)

Innovation Board
(Udvalg nedsat af bestyrelsen)

Innovation Board
(Udvalg nedsat af bestyrelsen)

Innovation Board
(Udvalg nedsat af bestyrelsen)

Direktion
(Leder klyngeorganisationen)



Fremtidens digitale 
og ressource-
producerende 
renseanlæg

Effektiv og smart 
vandforsyning
Det digitale  
kloaksystem
Innovative industri-
symbioser for 
genanvendelse af 
vand

CLEANS INNOVATIONSPRIORITETER 2021

Morgendagens 
digitale metoder til 
varsling og 
overvågning

Holistiske 
regnvandsteknolog
ier til bedre 
vandhåndtering

Højere 
genanvendelse af 
plast til international 
konkurrencedygtig 
genanvendelses-
industri
Design og produktion 
af bæredygtige 
materialer
Bedre genanvendels
e af tekstiler

Sikring af 
bæredygtige og 
genanvendelige 
materialer i høj 
kvalitet i 
byggesektoren i 
Danmark

Overvågning og 
reduktion af udslip 
fra landbruget
Fremtidens 
produktion og 
skibsfart med 
færre emissioner

Måling, kontrol og 
forbedring af 
luftkvalitet i 
arbejdsmiljø, 
indeklima og 
udeluft

Teknologier til at 
overvåge, 
forebygge og 
genoprette 
miljøtilstanden
Danmark udnytter 
sin stærke position 
indenfor jord- og 
grundvandsforuren
inger i indsatsen 
mod beskyttelse af 
natur og

Innovative
og digitale 
løsninger til 
naturbeskyttelse

Klimatilpasning Affald, 
ressourcer & 
materialer

Luft Jord, vand & 
natur

Vand i 
teknosfæren



FINANSIERINGSKILDER – SAMARBEJDSPROJEKTER 
Samarbejdsprojekter kan finansieres gennem en række forskellige kilder. CLEANs naturlige rolle varierer 
ift. de forskellige regimer. Nedenstående overblik er ikke udtømmende.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
BASIC

RESEARCH
RESEARCH TO 

FEASIBILITY
TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT
TECHNOLOGY 

DEMONSTRATION
SYSTEM 

DEVELOPMENT
SYSTEM TEST, 
LAUNCH AND 
OPERATIONS

MUDP, EUDP, GUDP

”Innovationskraft” – UFS - Videnbroprojekter

”Innovationskraft” – DEB – Innovationspartnerskaber

EU Regionalfond – akse 1

”Grand Solutions” – Innovationsfonden

”INNOSUP” – COSME, EU

CLEAN råder direkte over 
midler som ”investeres” i 
samarbejdsprojekter

CLEAN hjemtager midler til 
at gennemføre programmer 
indeholdende et antal 
samarbejdsprojekter

CLEAN understøtter 
medlemmers ansøgninger 
og samarbejdsprojekter



Danmarks miljøklynge CLEAN er et 
neutralt innovationsrum

Vi understøtter innovationssamarbejder med SMV-involvering, 
og vi bidrager gerne til dit projekt – både i ansøgningsprocessen og i selve projektet



I DIN ANSØGNING – Sparring og input

• Uforpligtende sparring om din 
projektide med senior medarbejder 
i CLEAN

• Partnersøgning blandt klyngens 
medlemmer samt internationalt

• Snak om muligheden for, at CLEAN 
bidrager i projektet

• CLEAN giver input til ansøgningen, 
hvis CLEAN er partner

• Hvis CLEAN er arbejdspakkeleder, 
kan vi skrive relevant(e) 
arbejdspakke(r) 

• Leverer støttebrev el. lign. til din 
ansøgning

CLEAN er ikke en konsulentvirksomhed og yder ikke decideret rådgivning
CLEAN skriver ikke ansøgninger til MUDP og Innovationsfonden

SPARRING ANSØGNING



I DIT PROJEKT – Formidling, internationalisering, projektadministration

• Kommunikationsplan
• Resultatformidling
• Projekthjemmeside
• Webinarer & workshops

• Formidling via miljøklyngens 
kanaler

• Digital samarbejdsplatform

• Internationalt klyngesamarbejde
• International byinnovation
• Internationale 

innovationssamarbejder

• Afsøge international finansiering

CLEAN agerer ikke lead partner og hovedansøger i projekter finansieret af 
Innovationsfonden og MUDP

FORMIDLING INTERNATIONALISERING

• Projektledelse
• Økonomistyring
• Afrapportering
• Dokumentation

PROJEKTADMINISTRATION



TILBUD TIL SMV’ER: FUNDING NAVIGATOR

CLEAN lancerer lige om lidt et kursusforløb til SMV’er til opkvalificering ift. konkrete støttemuligheder. Efter endt forløb er 
målet, at virksomheden har en bedre forståelse for, hvordan man skriver en ansøgning med det rette fokus, det rette 
ordvalg og den rette sammensætning af partnerskaber for at opnå større ”hit-rate” og succes.

Det får du ud af at deltage: 
• Fundingstrategi tilpasset virksomhedens behov
• Viden og indsigt i ”den gode ansøgning”
• Roadmap for funding

Forløbet tilrettelægges ud fra virksomhedernes behov:
1. Forløb for begyndere, typisk iværksættere og start-ups, som er interesseret i f.eks. Innofounder og Innobooster

programmerne.
2. Forløb for lettere øvede, typisk scale-ups og mere etablerede virksomheder, der ser muligheder i de lidt større 

programmer som MUDP, større Innobooster, EU programmerne og andre relevante puljer.
3. Forløb for øvede, typisk mellemstore virksomheder, med en solid forretning, som allerede har mestret de ovenstående 

programmer, men nu sigter mod f.eks. Grand Solutions og Horizon mulighederne.

I kan allerede nu tilkendegive jeres interesse her: https://podio.com/webforms/27151583/2085918

https://podio.com/webforms/27151583/2085918


VI SER FREM TIL AT HØRE FRA JER J

MICHAEL JOHANSEN
Udviklingschef

mij@cleancluster.dk
+45 4079 3399

www.cleancluster.dk


