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Bevillingsskrivelse DLSC 2021-22 

 

Projektets navn: Samarbejdsaftale med Danish Life Science Cluster og Region Nordjylland 2021-22 

Bestyrelsen i Business Region North Denmark har på bestyrelsesmødet den 25. juni 2021 behandlet oplæg 

og forslag  fra Region Nordjylland om indgåelse af samarbejdsaftale mellem DLSC og Region Nordjylland. 

Bestyrelsen godkendte, at der bevilges følgende medfinansiering til DLSC: 

2021: 500.000 kr.  

2022: 1.000.000 kr. 

Bevillingen gives under forudsætning af: 

• Indgåelse af partnerskabsaftale mellem DLSC og Region Nordjylland 

• Udarbejdelse af tilhørende handlingsplan for 2021 og 2022, samt  

• Etablering af  en regional følgegruppe med relevante aktører, herunder at der sikres en involvering og 

koordinering med Strategisk Sundhedsforum i følgegruppe-arbejdet. 

Da der nu foreligger underskrevet strategisk samarbejdsaftale, handlingsplan samt at følgegruppen er un-

der etablering, er det aftalt med Region Nordjylland, at tilskuddet for 2021 kan udbetales. 

Generelt gælder følgende yderligere forudsætninger for bevillinger fra BRN: 

• At de i handlingsplanens nævnte indsatser og aktiviteter gennemføres samt at aktivitetsmålene op-

nås   

• At den resterende medfinansiering jf. projektbeskrivelsen opnås. Såfremt der foretages budgetændrin-

ger, eller der sker ændringer i finansieringssammensætningen jf. projektbeskrivelsen, orienterer bevil-

lingsmodtager BRN herom hurtigst muligt herom.   

• At der ikke sker ændringer i budgettet for BRN, som medfører, at bevillingen ikke kan fastholdes. Så-

fremt der foretages budgetændringer, der har betydning for fastholdelsen af bevillingen, orienteres 

bevillingsmodtager hurtigst muligt herom.   

Foreningen Danish Life Science Cluster  
Ole Maaløes Vej 3 
2200 København K 
 
Att.: Søren Møller Parmar-Sielemann 
smps@danishlifesciencecluster.dk 
 
 

 

Aalborg, 20. december 2021 
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Bevillingen gives som udgangspunkt for et år ad gangen for den angivne periode.  

Såfremt der sker organisatoriske eller strukturelle ændringer hos medlemmerne af partnerskabet bag pro-

jektet, orienteres bevillingsgiver hurtigst muligt herom.  

Beløbet udbetales en gang årligt efter aftale og ved fremsendelse elektronisk faktura til: 

Business Region North Denmark 
Boulevarden 13 
9000 Aalborg 
Att.: Henrik Hartmann Jensen 
EAN: 5798003751627 
 
Faktura udstedes på ovenstående beløb, som er nettobeløb uden moms. 

Tilskudsmodtager er forpligtet til minimum hvert halve år at afgive status til Business Region North Den-

mark om projektets fremdrift. Sekretariatet kontakter projektlederen, når det er tid til at indgive status. 

Derudover skal tilskudsmodtager løbende formidle relevante milepæle og succeshistorier til BRN, blandt 

andet med henblik på nyheds- og pressehistorier. Rammerne herfor aftales med BRN Sekretariatet. 

Efter projektets afslutning indsendes evalueringsrapport og regnskab. Rammerne for evalueringsrappor-

ten aftales med BRN Sekretariatet i god tid inden projektets afslutning.  

 

Venlig hilsen 

 

Henrik Hartmann Jensen  

BRN Sekretariat 

 


