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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 3.2.6: Strukturfondsprojekter på Bornholm 

 

Sagen vedrører 

Der skal tages stilling til medfinansiering af seks igangværende strukturfonds-

projekter på Bornholm for i alt 4.119.693 kr. i perioden 2019-2020. 

 

Baggrund 

Bornholms Regionskommune (BRK) har hidtil haft eget regionalt vækstforum 

med tilhørende regionale erhvervsfremmemidler og indstillingsret til struktur-

fondsmidler. 

 

I forlængelse af erhvervsfremmereformen er BRK kommet i den situation, at der 

ikke er økonomisk dækning til de finansieringstilsagn, som regionskommunen 

har givet til seks igangværende projekter. 

 

Det er en direkte følge af en kombination af to forhold. Dels har BRK anvendt 

normal kommunal budgetteringspraksis, der betyder, at finansieringen af de 

igangsatte erhvervsudviklingsprojekter fordeles over hele projektperioden (i de 

øvrige regioner har de afsat den fulde finansiering i det år, de har givet tilsagn til 

projekterne). Dels er regionskommunens modtagelse af regionale erhvervsfrem-

memidler som konsekvens af lovændringen på erhvervsfremmeområdet ophørt 

ved udgangen af 2018. 

 

BRK er juridisk forpligtede til at finansiere de seks projekter, som er godkendt i 

perioden mellem 2015 og foråret 2018; dvs. inden den politiske aftale om for-

enkling af erhvervsfremmesystemet fra maj 2018 blev indgået. 

 

Der er et udækket finansieringsbehov på i alt 8.239.346 kr. i årene 2019 og 2020 

for de seks projekter. BRK har derfor anmodet Erhvervsministeriet / Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse om en 50/50 løsning til finansieringen af de igang-

værende projekter frem til 2020. 

 

Erhvervsfremmebestyrelsen anmodes på den baggrund om at finansiere et beløb 

svarende til 4.119.693 kr. BRK finansierer selv den anden halvdel. 

 

Nedenfor er der korte beskrivelser af de seks projekter. 
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Projektnavn Støttemodtager 
Finansieringsbehov 

(2019-2020) i kr. 

Vækstprogram for SMV'er: 

”Bornholm ud i verden” 

Væksthus  

Hovedstadsregionen 

2.646.984 

Bornholms  

Fødevareklynge 

Bornholms Landbrug og 

Fødevarer 

686.700 

Bæredygtig Bundlinje Gate 21 999.761 

Bornholms  

iværksætterprogram 

Business Center Bornholm 889.536 

Vækst og viden Væksthus  

Hovedstadsregionen 

537.156 

Bedre  

erhvervsuddannelser 

Campus Bornholm 2.479.209 

Sum  

 

8.239.346 

Anm.: Projekterne er medfinansieret af EU’s strukturfonde (Regionalfonden eller Soci-

alfonden) med i alt 26 mio. kr. Derudover bidrager de deltagende virksomheder/organi-

sationer også selv med finansiering. 

 

Vækstprogram for SMV'er: ”Bornholm ud i verden” 

Projektperiode: 01.01.2016 – 31.12.2020 

Budget: 14.583.617 kr. – heraf EU-støtte: 6.666.808 kr. 

Projektets formål er, at 30 bornholmske virksomheder udvikler en international 

vækstplan, som på sigt skal gøre dem til vækstvirksomheder. Vækstplanen om-

handler handling og skalering af virksomhedens muligheder på et til to markeder. 

Den viden, som opnås gennem projektet, vil indgå i udvikling af Erhvervshus 

Hovedstadsregionens grundlæggende tilbud, og vil ligeledes blive anvendt i di-

alog med Eksportrådet om tilpasning af deres ydelser. 

 

Bornholms Fødevareklynge 

Projektperiode: 01.07.2018 – 30.06.2020 

Budget: 2.796.600 kr. – heraf EU-støtte: 1.398.300 kr. 

Projektets formål er, at realisere nye produkter eller services med afsæt i de del-

tagende virksomheders potentiale og behov. Projektet drives af Bornholms 

Landbrug i partnerskab med Gourmet Bornholm / Regional madkultur og Born-

holms Regionskommune. Aktiviteterne bygger på det momentum, som er skabt 

gennem de seneste års succes, og følger op på den bornholmske fødevarestrategi 

for 2017-2025. 

 

Bæredygtig Bundlinje 

Projektperiode: 01.11.2017 – 31.12.2020 

Budget: 16.273.617 kr. – heraf EU-støtte: 6.136.809 kr. 

Projektets formål er, at 30-40 virksomheder får udviklet en grøn forretningsmo-

del, som kan lede til energi- og materialeeffektiviseringer. Det er målsætningen, 

at 15-20 virksomheder heraf udvikler en grøn forretningsmodel til udmøntning 

af en ny grøn forretningsidé, samt at 15-20 virksomheder via netværksbaserede 

forløb får udviklet en grøn forretningsmodel med fokus på optimering af virk-

somhedens eksisterende forretningsmodel. 
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Bornholms iværksætterprogram 

Projektperiode: 01.03.2018 – 29.02.2020 

Budget: 3.017.798 kr. – heraf EU-støtte: 1.508.899 kr. 

Projektets formål er, at flere iværksættere starter op på øen, og at overlevelses-

raten øges. Deltagerne i projektet får mulighed for at indhente konsulenthjælp 

hos lokale virksomheder. Det forventes, at 30 iværksættere deltager i forløbene, 

og at 5 personer starter virksomhed under eller umiddelbart efter deltagelse i 

programmet. 

 

Vækst og viden 

Projektperiode: 01.06.2015 – 30.08.2019 

Budget: 5.936.654 kr. – heraf EU-støtte: 2.968.327 kr. 

Projektets formål er, at forbedre de bornholmske medarbejderes mulighed for 

uddannelse ud over det faglærte niveau. Alle bornholmske virksomheder får til-

budt en sammenhængende rådgivningsindsats fra de forskellige aktører i er-

hvervsfremme- og uddannelsessektoren med henblik på at forbedre virksomhe-

dernes muligheder for at arbejde med kompetenceudvikling som et middel til 

bedre økonomiske resultater. 

 

Bedre erhvervsuddannelser 

Projektperiode: 01.04.2017 – 31.12.2020 

Budget: 15.149.309 kr. – heraf EU-støtte: 7.574.654 kr. 

Projektets formål er, at motivere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, 

fastholde flere i uddannelse samt sikre, at flere elever gennemfører den påbe-

gyndte uddannelse. Det vil ske gennem udvikling af et fagligt stærkt og dyna-

misk uddannelsesmiljø, bl.a. ved at lette overgangen fra grundskole til erhvervs-

uddannelse, højne det faglige niveau og øge samarbejdet med erhvervslivet. 
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