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Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har overtaget ansvaret for at indstille om
anvendelsen af de danske strukturfondsmidler (Regionalfonden og Socialfonden) fra de regionale vækstfora.
Nedenfor beskrives de nuværende strukturfondsprogrammer 2014-2020 i Danmark, der er fastlagt i en rammeaftale mellem den danske regering og EuropaKommissionen. Endvidere beskrives processen for forhandlinger om de nye programmer for 2021-2027, herunder bestyrelsens inddragelse i drøftelserne.
EU’s strukturfonde (Regionalfonden og Socialfonden)
Formålet med midlerne er at bidrage til EU’s overordnede prioriteter om bæredygtig, innovativ og inkluderende vækst. Reglerne for strukturfondsmidlerne er
fastlagt på EU-niveau og gælder dermed på tværs af EU’s medlemslande. Reglerne fastsætter krav til blandt andet inddragelse og høring af aktører og interessenter (partnerskab), revision og kontrol m.v. Reglerne bliver fastlagt i en syvårig periode og følger EU’s budgetperioder. Indeværende periode er 2014-2020.
Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for strukturfondene i Danmark. Det
vil sige, at Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af strukturfondsprogrammerne i henhold til den aftale, den danske regering har indgået med
EU-Kommissionen om, hvordan og til hvad midlerne fra strukturfondene skal
anvendes i Danmark. Anvendelsen af midlerne er fastlagt i ét program for Regionalfonden og ét program for Socialfonden med hvert deres formål og budgetramme.
Regional- og socialfondsprogrammerne 2014-2020
Erhvervsfremmebestyrelsen skal i 2019-2020 (den resterende del af den nuværende programperiode) indstille om anvendelsen af EU-strukturfondsmidler inden for rammerne af de danske strukturfondsprogrammer. Samlet investeres i
perioden 2014-2020 godt 2,7 mia. kr. i at skabe vækst og job i hele Danmark
under regional- og socialfondsprogrammerne. Rammerne fremgår af Tabel 1.
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Der er i henhold til EU-reguleringen på området nedsat et såkaldt Overvågningsudvalg1, hvor programmernes fremdrift og resultater mv. løbende drøftes.
Baseret på foreløbige opgørelser af det hidtidige forbrug er det erhvervsfremmebestyrelsens opgave at indstille om anvendelsen af ca. 240 mio. kr. fra regionalfondsprogrammet og ca. 170 mio. kr. fra socialfondsprogrammet. I alt ca. 410
mio. kr. i 2019 og 2020. Dertil kommer næsten 190 mio. kr. fra en særlig reserve,
der bliver udløst i sidste halvdel af 2019. I programmerne beskrives konkret,
hvilke former for projekter og aktiviteter der kan bevilges tilskud til. Midlerne
skal udmøntes inden for erhvervsfremmebestyrelsens decentrale strategi og rammerne i strukturfondsprogrammerne.
Tabel 1. Strukturfondsprogrammer 2014-2020 (afrundede mio. kr.)
Regionalfondsprogrammet
Styrket innovation i SMV’er
Flere vækst-virksomheder
Energi- og ressourceeffektive SMV’er
Total

600
475
230
1.305

Socialfondsprogrammet
Iværksætteri og jobskabelse
Social inklusion
Uddannelse
Total

600
300
500
1.400

I regionalfondsprogrammet kan der gives tilskud til at øge antallet af innovative smv’er, øge antallet af vækstvirksomheder og forbedre energi- og ressourceeffektivitet i smv’er.
•

Indsats: Styrket innovation i smv’er
Regionalfonden giver tilskud til samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner og fremmer dermed udviklingen af nye produkter og løsninger med kommercielt sigte.

•

Indsats: Flere vækstvirksomheder
Indsatsen er målrettet mod smv’er, der har et betydeligt vækstpotentiale.
Typisk gives tilskud til, at små og mellemstore virksomheder kan købe rådgivning til forretningsudvikling, fx vedrørende digitalisering, automatisering eller eksport.

•

Indsats: Energi- og ressourceeffektive smv’er
Regionalfonden kan yde tilskud til, at særligt smv’er forbedrer deres energieller ressourceeffektivitet til gavn for både konkurrenceevne og miljø.

I socialfondsprogrammet kan der gives tilskud til at øge antallet af iværksættere
og øge jobskabelsen i virksomheder, mindske antallet af personer på kanten af
arbejdsmarkedet og bidrage til, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse.

1

Overvågningsudvalget er et bredt sammensat udvalg og omfatter fra 1. januar 2019
erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, NGO’er, ministerier, KL, Danske Regioner
og kommunekontaktrådene (KKR). Udvalget er sammensat på embedsmandsniveau.
Forvaltningsmyndigheden er formand og sekretariat for Overvågningsudvalget, der typisk mødes to gange årligt.
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•

Indsats: Iværksætteri og jobskabelse
Socialfonden bidrager til at fremme iværksætteraktiviteter og kompetenceløft i virksomhederne igennem tilskud til rådgivning af iværksættere, til
fremme af iværksætterkultur og til kompetenceløft af medarbejdere og ledere i smv’er (fx mentorordninger, efteruddannelse m.v.).

•

Indsats: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse
Indsatsen skal være med til at sikre, at flere unge med særlige udfordringer
understøttes i at tage en ungdomsuddannelse. Samtidig skal indsatsen understøtte, at personer med ingen eller svag tilknytning til arbejdsmarkedet
får forbedret deres muligheder for at komme i job.

•

Indsats: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
Indsatsen skal resultere i, at flere får en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse igennem eksempelvis talentudviklingsforløb, målrettet
vejledning af unge, udvikling af praktikordninger m.v.

Erhvervsfremmebestyrelsen skal beslutte, hvilke projektansøgninger der skal
have tilskud fra strukturfondsprogrammerne. Det vil typisk ske efter en ansøgningsrunde, hvor ansøgningerne vurderes på baggrund af en række objektive kriterier. Det kan fx være forventede resultater, antal deltagende virksomheder,
medfinansiering, geografisk dækning m.v.
Efter erhvervsfremmebestyrelsen har indstillet projekter til tilskud, er det Erhvervsstyrelsens opgave at indgå endelig kontrakt med projekterne og udbetale
tilskuddet til projektholder. Styrelsen arbejder løbende på at optimere ansøgningsprocedurer og administrationen af projekterne ved hjælp af bl.a. it, standardsatser, tidlig sparring med projekterne m.v., således midlerne er så lette at
ansøge og anvende som muligt inden for de overordnede rammer, der er fastlagt
af EU-Kommissionen.
Erhvervsstyrelsen har senest i efteråret 2018 nedsat et ”Sounding Board” bestående af eksterne samarbejdspartnere med henblik på at identificere og vurdere
de vigtigste oplevede administrative byrder i strukturfondsforvaltningen samt
mulige forenklingspotentialer og greb til at reducere disse inden for rammerne
af EU-reguleringen på området. Sounding Boardet afrapporterer i februar 2019.
Der orienteres om dette arbejde på bestyrelsens møde i marts.
Med tilskud fra strukturfondsprogrammerne følger dokumentationskrav, og midlerne er underlagt omfattende kontrol- og revision, som det er Erhvervsstyrelsens
ansvar, at projekterne kan efterleves. Hvis der konstateres systematiske fejl i forvaltningen af midlerne, vil EU kræve midler tilbagebetalt fra den danske stat.
Projekter og virksomheder kan også risikere at skulle tilbagebetale tilskud. Derfor er Erhvervsstyrelsen opsat på, at midlerne anvendes korrekt og fejlfrit.
Forhandlingerne om strukturfondene 2021-2027
Der pågår aktuelt forhandlinger om EU’s budget og det nærmere indhold i det
kommende regelgrundlag for strukturfondene, herunder om mulige administrative forenklinger. Der forventes tidligst politisk enighed i andet halvår 2019. I
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det seneste budgetforslag står Danmark til at blive tildelt midler i samme størrelsesorden som i indeværende programperiode. Der er dog betydelig usikkerhed
om størrelsen af midlerne, der bl.a. vil afhænge af aftalen om det samlede EUbudget 2021-2027, hvor særligt konsekvenserne af UK’s forventede udtræden af
EU, men også nye EU-prioriteter skal håndteres. Bestyrelsen vil løbende blive
underrettet og inddraget i arbejdet med udarbejdelsen af strukturfondsprogrammerne for perioden 2021-2027, der i henhold til EU-reguleringen skal udarbejdes
i dialog med en bred kreds af interessenter og Overvågningsudvalget, jf. ovenfor.

