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Bilag 6.2: Idebeskrivelse - indsats vedr. omstillingspulje  

 

Udfordring 

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

Alternativet indgik den 28. august 2020 aftale om bedre vilkår til særligt hårdt 

ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv og afsatte 100 mio. kr. til 

formålet. 

 

En pulje på 100 mio. kr. skal anvendes i 2020 og 2021 til styrket innovation og 

omstilling for særligt hårdt ramte erhverv (herefter kaldet ”omstillingspuljen”), 

som fx oplevelsesøkonomi, restauranter og hoteller. Puljen udmøntes af Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse. Der er forventning om, at der åbnes for ad-

gang til at søge midlerne i løbet af oktober 2020, hvorfor bestyrelsen skal træffe 

beslutning om konkret udmøntningsmodel og metode.  

 

Ophæng i strategien  

Udmøntningen af omstillingspuljen hænger sammen med bestyrelsens ambition 

om at sætte virksomhedernes behov i centrum og give dem de bedste udviklings-

muligheder.  

 

Baggrund, indhold og målgruppe 

Baggrunden for indsatsen er den politiske aftale af 28. august 2020. Uddrag fra 

aktstykket vedtaget 17. september lyder: ”Puljen skal bl.a. kunne yde tilskud til 

virksomheder, som er særlig hårdt ramt af følgerne af covid-19, herunder fx kon-

ferencecentre, restauranter og hoteller. Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne an-

vendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn om-

stilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.” 

 

Indhold  

Neden for beskrives a) organisering, b) målgruppe, c) udvælgelse af virksomhe-

der, d) eksempler på konkrete aktiviteter og e) model for udbetaling til virksom-

heden. 

 

a) Organisering  

Erhvervshus Hovedstaden foreslås som tilsagnsmodtager og operatør på opga-

ven og varetager administration og projektledelse. Dermed skal Erhvervshus Ho-

vedstaden modtage ansøgninger til puljen fra virksomheder. 

 

Omstillingspuljen skal udmøntes som en fælles indsats med deltagelse af alle 

erhvervshusene. Erhvervshusene skal dække deres egen geografi med henblik på 
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at modtage henvendelser om omstillingspuljen, herunder vejlede om ansøg-

ningsproces, støttemuligheder mv. Virksomhedsguiden vil ligeledes formidle in-

formation om puljen. Ansøgere skal henvises til Erhvervshus Hovedstadens an-

søgningsmodul. Erhvervshus Midtjylland får en særlig status som co-lead og 

indgår dermed i et tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden om puljens 

gennemførelse. Erhvervshus Midtjylland trækker bl.a. på erfaringerne fra rollen 

som operatør på SMV:Digital. 

 

Til at bistå Erhvervshus Hovedstaden – og Erhvervshus Midtjylland - nedsættes 

et konsortium bestående af: 

• Øvrige erhvervshuse og filialer 

• MeetDenmark 

• Danske Destinationer 

• Dansk Kyst- og Naturturisme 

• Dansk Storbyturisme /Wonderful Copenhagen 

Tilpasning af konsortiet kan ske efter aftale med tilsagnsgiver. Konsortiet har til 

opgave at være bindeled/varetage kommunikation til deres bagland, vejlede po-

tentielle ansøgere, bidrage med viden og erfaringer, kvalificering af ansøgnings-

proces, indsatser og procedurer samt sikre videnspredning og kommunikation 

om puljen.  

 

b) Målgruppe  

Målgruppen omfatter alle virksomheder, der på grund af covid-19 er særligt 

hårdt ramt og derfor har behov for tilpasning eller omstilling af virksomheden. 

Det bestemmes i den politiske aftale og i aktstykket, at der skal være et særligt 

fokus inden for turismeerhvervet samt restaurations- og hotelerhvervet. Her op-

lever forskellige grupper af virksomheder forskellige problemer.  

 

c) Udvælgelse af virksomheder 

Erhvervshus Hovedstaden udbyder omstillingspuljen ad 2 ansøgningsrunder 

med lige mange midler i begge runder. Er der mange kvalificerede ansøgninger 

i første runde, kan midler fra den planlagte runde to tilføres runde ét og omvendt. 

Der vil ligeledes være mulighed for at gennemføre en tredje runde, hvis der er 

behov for det. 

 

Runderne meldes bredt ud via Virksomhedsguiden, SoMe, konsortiets, erhvervs-

husenes og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses hjemmesider samt statens-til-

skudspuljer.dk.  

 

Krav for at være i målgruppen: 

• Ansøger skal som udgangspunkt være en privat virksomhed, men ansø-

gere, der er organiseret som fx fonde, foreninger eller selvejende insti-

tutioner, kan også søge puljen, hvis de har et stort omstillingsbehov som 

følge af Covid-19, 

• Ansøger skal have et dansk CVR-nummer, 

• Ansøger skal kunne dokumentere, at den som følge af covid-19 er hårdt 

ramt af krisen, målt som et fald i omsætningen på mindst 30 pct., 
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• Ansøger skal sandsynliggøre, at virksomheden har været i sund drift før 

covid-19, fx gennem tidligere regnskaber,   

• Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor 

meget støtte virksomheden kan modtage, og 

• Ansøger skal have en plan/ambition for omstilling/tilpasning.  

En ansøger kan ikke komme i betragtning til støtte i følgende situationer:  

• Ansøger får dækket de aktiviteter, der søges støtte til, via andre hjælpe- 

eller kompensationsordninger, 

• Ansøger er en del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige 

tilskud, der udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter.  

Erhvervshus Hovedstaden sikrer sig, at ansøgere, der opfylder de formelle for-

udsætninger nævnt ovenfor, vurderes i den rækkefølge, de er modtaget. Er-

hvervshuset følger op på, i hvor høj grad turisme- og oplevelsesvirksomhederne 

får del i puljens første runde. Viser det sig, at kun en mindre del af midlerne i 

den første runde tilfalder virksomheder på dette område, kan der gennemføres 

justeringer i den praktiske tilgang ift. kommende ansøgningsrunder. Evt. juste-

ringer skal ligge inden for rammerne i nærværende sag. 

 

De ansøgere, der opfylder kravene (målgruppen), vil blive vurderet ud fra føl-

gende vurderingskriterier: 

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

indkøbte ydelser skal sandsynligt og realistisk kunne bidrage til tilpas-

ning eller omstilling af virksomheden.  

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

for tilpasning eller omstilling er en afledt effekt af covid-19-krisen. 

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

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

sigt.  

Der fastlægges ikke en geografisk fordeling af midlerne, men det tilstræbes, at 

midlerne kommer virksomheder i hele landet til gavn, herunder særligt turisme- 

og oplevelseserhvervene, jf. den politiske aftale. Der forventes anvendt differen-

tierede støttesatser, hvor det ansøgte beløb afhænger af virksomhedernes stør-

relse (målt på omsætning og/eller beskæftigelse jf. SMV-definitionen), så fx 

mikrovirksomheder kun kan ansøge om et mindre beløb sammenlignet med store 

virksomheder.    

 

Turisme- og oplevelseserhvervene og deres værdikæde omfatter bl.a. konfe-

rence/mødesteder, hoteller og andre overnatningssteder, restauranter, diskote-

ker/natteliv, rejsebureauer, forlystelser, oplevelsescentre, events og lignende. 

 

d) Eksempler på konkrete aktiviteter  

Omstillingspuljen kan anvendes til tre overordnede kategorier af aktiviteter efter 

ansøgning fra interesserede virksomheder. Der nævnes her eksempler på aktivi-

teter, der kan søges tilskud til under de tre kategorier. Listen er ikke udtøm-

mende. Alle indsatser skal have til formål at styrke innovation og tilpasning eller 

omstilling i virksomhederne. Alle aktiviteter skal være gennemført inden udgan-

gen af 2021. 
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Omstilling og tilpasning af forretningsmodeller 

• Innovation og omstilling/tilpasning af forretningen/nye forretningsmo-

deller herunder til udvikling og justering af fx produkter, markeder, kun-

der, herunder nye bæredygtige eller digitale produkter og løsninger.  

• Omstilling af eksisterende processer og procedurer. 

• Styrke strategiske innovationskompetencer og opnå større agilitet som 

middel til øget innovation. 

• Samarbejder på tværs af virksomheder og værdikæde kan være en me-

tode til at udvikle nye forretningsmodeller og forøgede innovationskom-

petencer. 

Udstyr og løsninger med henblik på omstilling og/eller nye ‘safety’ indsatser: 

 

• Køb af digitale og/eller bæredygtige løsninger som middel til omstilling 

og/eller øget covid-19-tryghed. 

• Fysisk ombygning/køb af materialer til brug i en omstillings- og/eller 

innovationsproces. 

• Køb af anlæg og udstyr til brug i en omstillings- og/eller innovations-

proces. 

Kompetenceudvikling: 

 

• Forretningsudvikling og nye produkter, processer og/eller procedurer 

kan medføre behov for nye kompetencer på kort sigt. 

• Covid-19-restriktioner kan medføre behov for nye kompetencer herun-

der evt. certificeringer ift. håndtering af konkrete nye ‘safety’ indsatser. 

Der kan ydes tilskud til lønudgifter fx i forbindelse med kompetenceudvikling 

og udarbejdelse af tilpasnings- eller omstillingsplan, hvis ansøger ønsker det og 

accepterer den øgede administrative byrde, der er forbundet hermed.  

 

e) Model for udbetaling til virksomheden 

 

Støtten fra omstillingspuljen til virksomheder ydes som et kontant tilskud. Det 

betyder, at Erhvervshus Hovedstaden udsteder et tilsagn, hvor støttebeløbet på 

op til 1,5 mio. kr. skal fremgå, samt til hvilke udgifter og aktiviteter støtten ydes.  

Dertil kan der ydes forskudsudbetaling til virksomhederne på op til 50 pct. af 

støttebeløbet.  

 

Erhvervshus Hovedstaden skal kunne dokumentere, at der er udarbejdet en 

skriftlig og underskrevet kontrakt med de deltagende virksomheder. 

 

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

25 pct. af udgiften kontant.  
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Tilskuddet ydes i henhold til de minimis-forordningen for at sikre mindst mulig 

administration for virksomheder og operatør. Hvis en ansøger allerede har mod-

taget de minimis-støtte, er det ikke givet, at der kan ansøges om op til 1,5 mio. 

kr.  

 

Lokale behov, muligheder og variationer 

Virksomhedernes behov vil være afgørende for, hvem der kan søge midler i pul-

jen og ikke den geografiske placering.  

 

Koordinering med øvrige indsatser 

Der kan ikke søges midler til aktiviteter, der er støttet via andre hjælpepakker 

eller særlige ordninger. En facilitet, der bidrager til tilpasning og omstilling, er 

anbefalet af genstartteamet for oplevelsesøkonomi og genstartteamet for mode 

og tekstil. Virksomhedsguiden bringes i anvendelse. 

 

Herudover koordineres der ikke med øvrige indsatser. 

 

Effekter 

Der er fokus på at yde støtte til en række hårdt ramte virksomheder, så disse kan 

få hjælp til at tilpasse eller omstille sig til tiden efter Covid-19.  

 

På kort sigt er der forventning om, at et antal virksomheder får tilstrækkelig 

hjælp til at kunne gennemføre en tilpasnings- eller omstillingsproces. På lang 

sigt er målet med indsatsen at reducere omsætningstab/ fastholde omsætning og 

beskæftigelse, særligt inden for turisme- og oplevelseserhvervene.  

 

Erhvervshus Hovedstaden skal til Erhvervsstyrelsen levere data til opfølgning på 

puljens gennemførelse. Erhvervshus Hovedstaden registrerer data i eget CRM-

system og indsender data regelmæssigt til Erhvervsstyrelsen til brug for overblik 

over antal ansøgere og støttemodtagere samt disses fordeling på aktivitetstyper, 

størrelse, geografi, virksomhedsform, branchetilknytning etc. samt cases på kon-

krete virksomheder. 

 

Centrale kriterier 

Da der bliver tale om en direkte tildeling til Erhvervshus Hovedstaden, vil der 

ikke blive målt på de normale vurderingskriterier for decentral erhvervsfremme, 

og punktet er derfor ikke relevant her. 

 

Supplerende kriterier 

Ikke relevant. 

 

Potentielle ansøgere 

Ikke relevant. 

 

Økonomi 

De 100 mio. kr. er finanslovsmidler, og tilsagn skal gives i indeværende år. 

 

Af de 100 mio. kr. kan op til 5 mio. kr. anvendes til administration og dækning 

af faktiske udgifter hos operatøren og konsortiet, hvorved 95 mio. kr. skal gives 
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som tilskud til virksomheder. Midlerne fordeles på to tilsagn opdelt i hhv. de 5 

mio. kr. til administration og de 95 mio. kr. til virksomhederne. 

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen godkender indstillingen, vil der umiddelbart efter mødet 

blive udarbejdet tilsagn til Erhvervshus Hovedstaden inkl. tillæg med særlige 

vilkår, og der vil blive kommunikeret om puljen og mulighederne for at ansøge. 

 

Den første ansøgningsrunde åbner efter planen ultimo oktober 2020.  
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