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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Erhvervsstyrelsen varetager som forvaltningsmyndighed for strukturfondene (Regi-

onalfonden og Socialfonden) udarbejdelsen af nye EU-programmer for perioden 

2021-2027. Programmerne danner sammen med bestyrelsens strategi rammen om 

udmøntning af midler i de kommende år. På mødet får bestyrelsen en mundtlig sta-

tus over arbejdet med at udarbejde programmerne. Bestyrelsen orienteres nedenfor 

om de økonomiske rammer for udmøntninger i 2021.  

 

Baggrund 

På bestyrelsesmødet den 7. oktober 2020 tilkendegav bestyrelsen, at man ønskede et 

fortsat stærkt fokus på grøn omstilling, digitalisering, lokale fyrtårnsindsatser og 

virksomhedernes omstillingsbehov i 2021, men at man ville afvente en større grad 

af vished for de økonomiske og indholdsmæssige rammer for særligt EU-midlerne, 

inden man lagde sig fast på fokus og prioriteter for bl.a. udmøntningen i 2021.  

 

Der knytter sig fortsat betydelig usikkerhed til både EU-midlernes størrelse og an-

vendelsesmuligheder.  På mødet den 5. november 2020 forelægges bestyrelsen der-

for ikke et forslag til Udmøntningsplan 2021, men gives en mundtlig orientering om 

status for arbejdet med at udarbejde EU-programmerne, herunder de bindinger på 

midlernes anvendelse, der følger af udkast til EU-forordninger. 

 

De forventede tilgængelige tilskudsmidler i 2021 præsenteres i tabellen nedenfor.  

 
Finansieringskilde Forventede beløb (mio. kr.) 

Decentrale erhvervsfremmemidler 2021 349,1 (2021) 

Regionalfonden 2021-2027** 150 (pr. år i 2021-2027)* 

Socialfonden 2021-2027** 128 (pr. år i 2021-2027)* 

* EU-midlerne er ikke bundet til et enkelt år. 

** Der arbejdes på at kunne overføre ca. 100 mio. kr. årligt fra de grænseoverskri-

dende INTERREG-programmer til Regionalfonden og Socialfonden. Fordelingen 

mellem de to fonde er ikke fastlagt. 

 

Decentrale erhvervsfremmemidler 

I finanslovsforslaget har regeringen afsat 349,1 mio. kr. decentrale erhvervsfremme-

midler, heraf 50,4 mio. kr. til turisme. Turismemidlerne foreslås – af hensyn til den 

vanskelige situation, erhvervet står i – udmøntet tidligt i 2021, jf. bilag 5.1.  

 

I kraft af tidligere beslutninger har bestyrelsen allerede disponeret ca. 128 mio. kr. 

af de øvrige decentrale erhvervsfremmemidler til klynger, social inklusion, Brexit, 

Euro Skills samt evalueringer og analyser. Der er således knap 171 mio. kr. ”frie” 

decentrale erhvervsfremmemidler til udmøntning i 2021. Dette beløb vil stige med 

ca. 9,5-21,0 mio. kr., hvis bestyrelsen, jf. bilag 7.1, godkender at løfte tilsagnet til 

klyngerne i 2020 uden at løfte den samlede klyngeramme på 160 mio. kr. for 2020-

2021.   

Sekretariatet skønner, at ca. 30 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler i 

2021 med fordel kan afsættes til medfinansiering af tillægsbevillinger til velfunge-

rende og efterspurgte strukturfondsprojekter (det vil indebære cirka samme 
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medfinansieringsgrad, som de daværende regionale vækstfora og bestyrelsen selv 

har medfinansieret strukturfondsprojekter med hidtil i programperioden 2014-

2020).  

 

De decentrale erhvervsfremmemidler skal anvendes (gives i tilsagn) inden udgan-

gen af 2021, mens de øvrige midler er EU-midler, som skal anvendes inden for en 

kortere eller længere årrække, ikke nødvendigvis skal gives i tilsagn i 2021.   

 

Regionalfonden og Socialfonden 2021-2027 

I 2021 begynder en ny programperiode for strukturfondene. På bestyrelsesmødet vil 

bestyrelsen få en mundtlig orientering om status på de overordnede indholdsmæs-

sige rammer for fondene. I seneste udkast fra Kommissionen er det estimeret, at 

Danmark i 2021-2027 får ca. 1.050 mio. kr. fra Regionalfonden, svarende til ca. 150 

mio. kr. årligt, og ca. 894 mio. kr. fra Socialfonden, svarende til ca. 128 mio. kr. år-

ligt. Fra dansk side arbejdes der på at overføre ca. 100 mio. kr. årligt fra de grænse-

overskridende INTERREG-programmer til de nationale programmer.  

Foruden ovennævnte finansieringskilder udestår beslutning om henholdsvis Fonden 

for Retfærdig Omstilling 2021-2027 og REACT-midler, der udgør en del af genop-

retningsfaciliteten, der blev aftalt som led i aftalen om EU-budgettet 2021-2017.  

 

Fonden for Retfærdig Omstilling 2021-2027 inkl. Genopretningsinstrumentet 2021-

2023 

Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) er en ny EU-fond, som har til formål at 

imødegå de økonomiske, miljømæssige og sociale følger ved overgangen til en kli-

maneutral økonomi i 2050. Danmark ventes at modtage ca. 300 mio. kr. i 2021-

2027, svarende til ca. 43 mio. kr. årligt. Hertil kommer forventede midler fra Gen-

opretningsinstrumentet (som også hører under FRO) på ca. 340 mio. kr. i 2021-

2023, svarende til ca. 113 mio. kr. årligt.  

 

REACT-midler  

Som led i EU's genopretningsplan udvides den nuværende strukturfondsindsats 

2014-2020. Midlerne skal anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at 

afhjælpe konsekvenserne af COVID-19 og understøtter en grøn, digital og mod-

standsdygtig genetablering af økonomien.   

 

Løsning 

Sekretariatet vil, i takt med at der kommer større klarhed om de samlede økonomi-

ske rammer i 2021, udarbejde udkast til Udmøntningsplan 2021, som forelægges 

bestyrelsen hurtigst muligt.  

 

Sekretariatet vil i udarbejdelsen bl.a. tage afsæt i bestyrelsens input på bestyrelses-

mødet den 7. oktober 2020. Her udtrykte bestyrelsen ønske om fortsat stærkt fokus 

på grøn omstilling, digitalisering, lokale fyrtårnsindsatser samt virksomhedernes 

omstillingsbehov efter krisen, hvilket harmonerer med erhvervshusenes indspil. 

Næsten alle erhvervshuse har herudover peget på, at kvalificeret arbejdskraft også 

bør prioriteres forholdsvist højt i 2021. Erhvervshusene har desuden understreget, at 

bestyrelsen bør afsætte et betydeligt beløb til arbejdet med de lokale fyrtårnsindsat-

ser, hvis disse skal blive en succes.  
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Derudover vil sekretariatet som efterspurgt af bestyrelsen og erhvervshusene have 

fokus på at understøtte kontinuitet og fremme ”boost” af gode, velfungerende og ef-

terspurgte indsatser i 2021.  
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager sekretariatets mundtlige status over arbejdet med 

EU- programmerne for perioden 2021-2027 og de forventede økonomiske rammer 

for udmøntninger i 2021 til efterretning. 
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