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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til model for udmøntningen af pulje for styrket innova-

tion og omstilling af særligt hårdt ramte erhverv.  

 

Baggrund 

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Al-

ternativet indgik den 28. august 2020 aftale om, at der afsættes 100,0 mio. kr. i 2020 

til en pulje til styrket innovation og omstilling (herefter kaldet ”omstillingspuljen”) 

for særligt hårdt ramte erhverv med henblik på anvendelse i 2020 og 2021. 

 

Bestyrelsen gennemførte et ekstraordinært møde d. 22. september 2020 med henblik 

på at forbehandle sagen. Forslagene i denne sag bygger på bestyrelsens input fra det 

ekstraordinære møde. 

 

Løsning 

Operatør og konsortium 

Det foreslås, at Erhvervshus Hovedstaden ved direkte tildeling gives et tilsagn og 

udpeges som ansvarlig operatør for puljen. Til at bistå operatøren nedsættes et kon-

sortium bestående af alle erhvervshuse inkl. filialer samt MeetDenmark, Danske 

Destinationer, Dansk Kyst- og Naturturisme, samt Dansk Storbyturisme/Wonderful 

Copenhagen.  

 

Støtteberettigede aktiviteter 

Det foreslås, at virksomheder kan søge omstillingspuljen til projekter, der omfatter 

én eller flere af nedenstående kategorier af aktiviteter (eksempler neden for er ikke 

udtømmende): 

1. Tilpasning/omstilling af virksomhedens forretningsmodel 

2. Indkøb af fysisk udstyr og digitale løsninger 

3. Kompetenceudvikling til understøttelse af tilpasning/omstilling 

 

Jf. idebeskrivelsen opstilles krav for at ansøge puljen (krav til virksomheder, om-

sætningstab m.v.). De ansøgere, der opfylder kravene (målgruppen), vil efterføl-

gende blive vurderet ud fra følgende vurderingskriterier: 

1. Realistisk tilpasnings- eller omstillingsplan: De ansøgte aktiviteter og ind-

købte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til omstilling.  

2. COVID-19 relevans: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for 

omstilling er en afledt effekt af Covid-19 

3. Potentiale: Virksomheden skal sandsynliggøre, at de har et potentiale for at 

tilpasse sig ”new normal”, så de kan være levedygtige på længere sigt  

Hvis en ansøger opfylder de formelle krav (omsætningstab etc.), vil ansøgningerne 

blive vurderet i den rækkefølge, de er modtaget.  

 

Der kan ydes støtte på op til 75 pct. af udgiften. Virksomheden skal selv afholde 25 

pct. af udgiften kontant.  

 

Ansøgningsskemaet og processen vil i dialog med operatøren bliver gjort så enkelt 

og nemt som muligt. 
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Målgruppe  

Målgruppen omfatter i udgangspunktet alle virksomheder, der er særligt hårdt ramt 

af COVID-19. Det forudsættes med aftalen og aktstykket, at der skal være et særligt 

fokus på turisme og oplevelsesøkonomi, herunder konferencecentre, restauranter og 

hoteller.  

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at tilpasning af forretningsmodeller nærmere end grund-

læggende omstilling formentlig vil være det, der ville blive søgt om midler til pga. 

det likviditets- og ressourcepres, virksomheder i målgruppen oplever. Bestyrelsen 

gav ligeledes udtryk for, at det især var virksomheder, der havde demonstreret evne 

til at drive sunde virksomheder, der skulle tilgodeses, idet der skal være en succes-

fuld base at tilpasse/omstille fra.  

 

Idet der er tale om udmøntning af en helt ekstraordinær pulje ved direkte tildeling, 

vil en række bestemmelser i DEM-vejledningen ikke hensigtsmæssigt kunne finde 

anvendelse. Derfor fraviges bestemmelserne om maksimal støtteprocent, tilskud kan 

gives til anskaffelsers fulde værdi. Der afsættes op til 5 mio. kr. til faktiske omkost-

ninger i forbindelse med administration af puljens gennemførelse. Udgifter til admi-

nistration, revision og evaluering skal afholdes inden for dette beløb, hvorfor der 

ikke beregnes 18 pct. udokumenteret tillæg, som ellers er det normale.   

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender indstillingen, udarbejdes tilsagn til Erhvervshus Hoved-

staden inkl. tillæg med særlige vilkår for puljen. Herefter annonceres omstillings-

puljen via konsortiepartnerne, virksomhedsguiden samt på andre relevante plat-

forme.  

 

Kommunikation 

Sekretariatet udsender pressemeddelelse og laver LinkedIn nyhed om bestyrelsens 

beslutning umiddelbart efter bestyrelsesmødet d. 7. oktober.   

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslaget til udmøntning af omstillingspul-

jen, som den fremgår af idebeskrivelsen (bilag 6.2).  
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