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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af midler til 

konkrete initiativer. De konkrete initiativer er beskrevet nærmere i vedlagte bilag 

(3.2.2.-3.2.7).  

 

Med initiativerne foreslås det, at bestyrelsen samlet udmønter op til 128,5 mio. kr., 

heraf 114,0 mio. kr. til projektideer, som bestyrelsen kan drøfte og eventuelt beslutte 

at gå videre med, og 14,5 mio.kr. til sager, der er opstået i forlængelse af erhvervs-

fremmereformen som et led i overdragelse af projekter fra regionerne til Erhvervs-

styrelsen.   

 

Projektideerne har alle et strategisk perspektiv, der understøtter intentionerne bag den 

politiske aftale og ligger inden for rammerne af strategien. Det drejer sig om følgende 

initiativer: 

 

- Indsats vedr. digitalisering 

Det foreslås, at bestyrelsen afsætter midler til en indsats inden for digitalise-

ring. Initiativet skal fremme den digitale omstilling i SMV’er og dermed bi-

drage til at gøre virksomhederne mere produktive, konkurrencedygtige og i 

stand til at udvikle nye digitale løsninger og forretningsmodeller. Det fore-

slås, at der afsættes op til 50 mio. kr. til initiativer inden for digitalisering og 

målrettet tilskud til privat rådgivning. Sekretariatet kan gå ud med et konkret 

call (hvor der indkaldes projektideer) efter bestyrelsesmødet, hvis initiativet 

besluttes. Initiativet er nærmere beskrevet i bilag 3.2.2. 

 

- Indsats vedr. klyngekonsolidering mv. 

Det foreslås, at bestyrelsen udmønter midler til at videreudvikle den support-

funktion, som frem til 30. september 2019 varetages af Cluster Excellence 

Denmark (CED). Supportfunktionen videreudvikles i perioden medio 2019 

til medio 2021 med fokus på at understøtte konsolidering og professionalise-

ring af klynger og netværk i Danmark. CED er et netværk, der styrker grund-

laget for videnbaseret vækst for klynger. Initiativet kan bidrage til at konso-

lidere og reducere antallet af klynger og netværk til 10-12 styrkepositioner 

og et mindre antal start-up klynger. Det foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. til 

et samfinansieret fællesudbud med Styrelsen for Institutioner og Uddannel-

sesstøtte (SIU), der kan videreføre den supportfunktion, som CED har vare-

taget. Initiativet er nærmere beskrevet i bilag 3.2.3. 

 

- Indsats vedr. SMV’er og Brexit 

Det foreslås, at bestyrelsen udmønter midler til en indsats, der understøtter, 

at virksomhederne kan få hjælp til at afklare konsekvenserne ved Brexit. Ini-

tiativet skal bidrage til, at virksomhederne kan imødegå udfordringerne bedst 

muligt, så fremtidig eksport til og samhandel med Storbritannien oprethol-

des. Det foreslås, at der afsættes op til 10 mio. kr. til bl.a. rådgivningsforløb 

for virksomhederne. Sekretariatet kan gå ud med et konkret call (hvor der 

indkaldes projektideer) efter bestyrelsesmødet, hvis initiativet besluttes. Ini-

tiativet er nærmere beskrevet i bilag 3.2.4. 
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- Udmøntning af turismepulje 

Det foreslås, at bestyrelsen udmønter midler inden for turismeområdet. Ud-

møntning af midler inden for turismeområdet har en særlig karakter, da mid-

lerne er øremærkede. Som det fremgår af Aftale om forenkling af erhvervs-

fremmesystemet mellem regeringen og Dansk Folkeparti, er der afsat 50 mio. 

kr. i 2019 til lokal og tværgående turismeudvikling. Midlerne foreslås ud-

møntet i to puljer: a) 40 mio. kr. i en destinationsudviklingspulje, der kun kan 

ansøges af destinationsselskaber, og b) 10 mio. kr., i en pulje for lokal og 

tværgående turisme, der kan anvendes til øvrige turismeprojekter, herunder 

destinationsudvikling i ø-kommuner, og som også kan søges af andre aktører 

end destinationsselskaber. Bestyrelsen skal inden for disse rammer beslutte 

konkrete indsatsområder, minimumsgrænser for projekter og udmøntnings-

kadence. Initiativet er nærmere beskrevet i bilag 3.2.5. 

 

Det bemærkes for ovenstående sager, at udmøntningsforslagene vedr. digitalisering 

og Brexit er beskrevet på et relativt overordnet niveau. Her skal det konkrete fokus, 

udmøntningskriterier og krav for at komme i betragtning konkretiseres yderligere. 

Det vil ske frem mod annoncering af ansøgningsrunder og i takt med, at Erhvervssty-

relsen modtager og får overblik over eksisterende regionale projekter. Der vil her bl.a. 

være fokus på virksomhedernes behov og sammenhæng med eksisterende indsatser.    

 

Nedenstående sager foreslås behandlet af bestyrelsen som led i overgangen til det nye 

erhvervsfremmesystem.  

 

- Bevilling af midler til strukturfondsprojekter på Bornholm 

Bornholms Regionskommune (BRK) har anvendt en kommunal konterings-

praksis, hvor finansiering af et projekt ikke sker det år, hvor der gives tilsagn, 

men finansieringen derimod fordeles i hele projektperioden hen over årene 

og i takt med udbetalingerne. Det bevirker, at BRK som led i overgangen til 

det nye erhvervsfremmesystem er juridisk bundet af et finansieringsudestå-

ende på 8,2 mio. kr. for de strukturfondsprojekter, som overdrages til Er-

hvervsstyrelsen. BRK har anmodet Erhvervsfremmebestyrelsen om 4,1 mio. 

kr. svarende til 50 pct. af beløbet, hvor BRK finansierer de resterende 50 pct. 

De seks projekter er beskrevet nærmere i bilag 3.2.6.  

 

- Evaluering  

Der er aftalt en evalueringsplan med kommissionen og overvågningsudvalget 

for strukturfonsmidlerne, som skal følges i den igangværende programperi-

ode, der løber indtil udgangen af 2020. Regionerne har tidligere medfinan-

sieret evalueringerne. Som led i overgangen til det nye erhvervsfremmesy-

stem foreslås det, at bestyrelsen viderefinansierer evalueringsforpligtigelsen. 

Dertil kommer den evalueringsforpligtigelse, der er finansieret af EU-midler. 

Udgifterne forventes samlet at udgøre op til 10,4 mio. kr.1 i perioden 2019-

 
1 Udgifterne til evaluering vil variere afhængigt af antallet projekter. samt projekternes projektperiode. Den samlede udgift 

forventes at ligge mellem 9,5 og 10,4 mio. kr. 
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2023, hvorefter alle strukturfondsprojekterne igangsat i perioden 2014-2020 

forventes at være afsluttet. Fordelene ved at anvende samme eksterne evalu-

ator på tværs af projekter er bl.a., at der er armslængde fra projektholder, 

ensartet metode som giver mulighed for at se på tværs af evalueringsresulta-

terne og mulighed for stordriftsfordele i form af lavere udgifter til evaluerin-

gerne. Initiativet er nærmere beskrevet i bilag 3.2.7. 

Diskussionspunkter - Bestyrelsen kan drøfte de foreslåede udmøntningsforslag.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender udmøntning af midler til:  

- Indsats vedr. digitalisering, herunder at der afsættes op til 50 mio.kr. til ini-

tiativet.  

- Indsats vedr. klyngekonsolidering, herunder at der afsættes 4 mio.kr. til et 

fælles udbud af indsatsen med SIU.  

- Indsats vedr. SMV’er og Brexit, herunder at der afsættes op til 10 mio.kr. til 

initiativet.  

- Udmøntning af turismepulje i 2019, herunder at udmøntningen på de 50 

mio.kr. igangsættes.  

 

Herudover indstilles det, at bestyrelsen godkender, at der udmøntes midler til  

- finansiering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter på Bornholm (4,1 mio. 

kr.) og  

- finansiering af evalueringer af strukturfondsprojekter (ca. 10 mio.kr. i perio-

den 2019-2023).  

 

Det indstilles, at alle midlerne tages af puljen til decentral erhvervsfremme. 
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