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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Såfremt bestyrelsen følger sekretariatets indstilling, jf. punkt 3.1, skal bestyrelsen 

tage stilling til et forslag om udmøntning af i alt 70 mio. kr., som er afsat til lokale 

indsatser, herunder en særlig indsats på Sjælland medfinansieret af strukturfondsmid-

ler. 

 

Baggrund 

Lokale og regionale udfordringer, muligheder, vilkår og erhvervsstyrker er grundla-

get for den decentrale erhvervsfremme. Særlige lokale faktorer som iværksætterkul-

tur, tradition for handel og købmandskab og ildsjæle, der brænder for nærområdet, 

har stor betydning for virksomheder og borgere. Det afspejles i Erhvervsfremme i 

Danmark 2020-2023, hvor der især i de regionale kapitler tages udgangspunkt i de 

lokale vilkår, potentialer og ressourcer, som virksomhederne møder rundt om i landet.  

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsminister Simon Kollerup udtrykker 

i aftalen om Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 ønske om, at et sammenhæn-

gende Danmark bl.a. skal styrkes gennem en stærk og aktiv erhvervsfremme, hvor 

lokale potentialer og styrker gives mulighed for at folde sig ud.  

 

Lokal og regional forankring er derfor et vigtigt strategisk pejlemærke, der ligger til 

grund for vurderingen af projekter på tværs af udmøntningen af erhvervsfremmeind-

satsen. Ønsket om en erhvervsfremmeindsats med stærk lokal forankring danner også 

udgangspunkt for, at bestyrelsen har besluttet at øremærke midler til projekter, som 

har fokus på særlige lokale behov og muligheder.     

 

Indsatsen 

Det foreslås, at der afsættes i alt 70 mio. kr. til en særlig indsats for at styrke den 

lokale erhvervsudvikling i hele landet, heraf 30 mio. kr. fra Regionalfonden. Indsat-

sen skal supplere de tværgående udmøntninger inden for bl.a. kvalificeret arbejds-

kraft, grøn omstilling og turisme, hvor lokale projekter også kan komme i betragtning. 

 

Indsatsen foreslås at bestå af to spor: 

 

1. Pulje med 35 mio. kr. (DEM-midler) til lokale indsatser i hele landet 

2. Pulje med 30 mio. kr. (regionalfondsmidler) og 5 mio. kr. (DEM-midler) til 

en særlig lokal indsats for Sjælland 

 

Indsatserne er uddybet i idebeskrivelserne i appendiks 4.2.a og 4.2.b.  

 

Derudover er der, jf. bilag 4.1.1, lagt op til en selvstændig proces for at identificere 

og opdyrke lokale fyrtårne, der skal imødekomme lokale behov og styrke erhvervs-

udviklingen i en hel landsdel. 

 

Udnyttelsen af lokale styrker og potentialer er løbende blevet styrket ved tiltag fra 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der er finansieret gennem tematiske udmønt-
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ninger, f.eks. til iværksætteri, professionalisering af SMV’er, hjælp til eksportpara-

thed i SMV’er mm., herunder særligt gennem strategisk pulje og turismepuljen i 

2019. Godt 50 af de i alt 100 projekter, bestyrelsen støttede i 2019, er lokale i den 

forstand, at de alene har aktiviteter inden for én region. Af hensyn til forenkling er 

det vigtigt at sikre sammenhæng med eksisterende indsatser.  

 

Ad 1) Udmøntning af en lokal pulje i 2020 – hele landet 

Den lokale pulje er målrettet de erhvervsfremmeopgaver, der bedst løses lokalt. Dvs. 

udfordringer og muligheder, der er specifikke og knyttet til stedbundne forhold. Ind-

satserne skal ligge inden for rammerne af de regionale kapitler i Erhvervsfremme i 

Danmark 2020-23. Alle typer af virksomheder kan være målgruppe for indsatsen. 

Projekterne skal have et kommercielt sigte og løse en konkret problemstilling/be-

grænsning, som står i vejen for en gruppe virksomheder i lokalområdet.  

 

Indsatsen, som er uddybet i idebeskrivelsen appendiks 4.2.a, skal være lokalt betinget 

og forankret i et bredt ejerskab og have særlig relevans for erhvervslivet i et afgrænset 

område. Det kan være naturskabte forhold, tilstedeværelsen af flere virksomheder in-

den for en bestemt branche eller værdikæde eller evt. offentligt ejede bygninger eller 

arealer, hvor tidligere erhverv er nedlagt, fx værftsarealer. De lokale potentialer kan 

også være tilstedeværelse af relevant ledig kvalificeret arbejdskraft, som kan rekrut-

teres til nye initiativer.  

 

Fokus kan bl.a. være på specialiseret faglig rådgivning, grøn omstilling, udstyr eller 

anlæg som forudsætning for penetration af nye markeder og kundegrupper el.lign. 

Der kan også være tale om  kompetenceudvikling og rekruttering af kvalificeret ar-

bejdskraft, som knytter sig til et stedbaseret behov, fx omstilling af arbejdstagere i 

forbindelse med et stort infrastrukturprojekt, nedlukning af en større virksomhed, el-

ler et særligt erhvervsmæssigt potentiale som følge af en erhvervsmæssig styrke hos 

virksomheder i lokalområdet. 

 

Der lægges op til to finansieringsmodeller, som ansøger kan vælge imellem. De to 

modeller imødekommer forskellige projekttyper og finansieringsbehov. Med valg-

mulighed mellem to finansieringsmodeller øges fleksibiliteten for projekterne med 

udgangspunkt i deres behov. 

 

Der lægges op til, at anskaffelsesprisen på evt. indkøb af anlæg og udstyr op til et 

afgrænset beløb – og ikke kun afskrivningsomkostningerne – er støtteberettigede. 

Dermed sikres mulighed for støtte til varige investeringer og en hurtigere virkende 

operativ og alternativ indsats. Dette er en afvigelse fra den budgetvejledning og de 

standardvilkår, der baseres på almindelig regnskabspraksis og finder anvendelse i øv-

rige annonceringer. Muligheden for anvendelsen af denne model er således eksperi-

menterende i sin karakter i dette specifikke call, idet den ikke tilbydes som en generel 

mulighed. 

 

Puljen er åben for en bred kreds af ansøgere i hele landet og tiltænkt projekter, der 

falder uden for de tværgående annonceringer, beløbet er afgrænset, og anvendelsen 
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vil efterfølgende blive evalueret. Projekterne forventes gennemført i perioden 2020-

2023. 

 

Det foreslås, at ansøgninger vurderes på fire kriterier baseret på strategiens pejlemær-

ker: Virksomhedernes behov (35 point), lokal og regional forankring (25 point), part-

nerskab og samarbejde (20 point) samt forenkling af erhvervsfremmesystemet (20 

point). Vægten er således på lokal og regional forankring samt virksomhedernes be-

hov. Indstilling til støtte kræver minimum 65 point og point inden for hvert af de fire 

kriterier, hvis projektet skal indstilles til støtte. 

 

Ad. 2) Særlig lokal indsats for Sjælland 

Region Sjælland har i de senere år, lige som resten af landet, haft gavn af den gene-

relle højkonjunktur, hvor regionens erhvervsliv har været i en positiv udvikling. 

Fremgangen har imidlertid været lavere end i resten af landet, og Sjælland har en 

række udfordringer, bl.a. at andelen af højvækstvirksomheder er lavere, en lav og 

faldende produktivitet i serviceerhvervene, få virksomheder, der investerer i innova-

tion, og få eksportvirksomheder. Der vurderes derfor at være behov for en særskilt 

lokal erhvervsfremmeindsats i Region Sjælland. Desuden er der afsat særlige midler 

i regionalfondsprogrammet til Sjælland pga. Sjællands særlige status som overgangs-

region (BNP pr. indbygger på under 90 pct. i fht. EU-gennemsnittet). De sidste af 

disse midler i denne strukturfondsperiode foreslås udmøntet med denne idebeskri-

velse og som lokale projekter.  

 

Ansøgte indsatser skal ligge inden for rammerne af Sjællands-kapitlet i Erhvervs-

fremme i Danmark 2020-23. Indsatsen målrettes sjællandske SMV’er, der har poten-

tiale for vækst på kort eller længere sigt. Projekterne skal tage afsæt i de enkelte virk-

somheders konkrete behov og skræddersy individuelle forløb for virksomhederne. 

Der kan søges om tillægsbevillinger fra eksisterende projekter fra puljen. 

 

Da der er tale om midler fra Regionalfonden er det en forudsætning for indsatsen, at 

Overvågningsudvalget for strukturfondene godkender de programændringer, der lig-

ger til grund for indsatsens indhold. Sjællandske projekter kan søge begge puljer, 

mens projekter uden for Sjælland kun kan søge den landsdækkende pulje. Der kan 

ikke søges til samme projekt i begge puljer.  

 

Der lægges op til en indsats, som er uddybet i idebeskrivelsen appendiks 4.2.b, der 

rummer tre forskellige initiativer, der skal tage udgangspunkt i at styrke forudsætnin-

gerne for omstilling og/eller vækst og udvikling i virksomhederne:  

 

a. Et initiativ, der kan målrettes behovet for, at virksomhederne kan modnes og 

styrkes, og dermed rykker frem i værdikæden for at være bedre rustede til at 

indgå som leverandører eller underleverandører i store projekter, som fx Fe-

mern Bælt.  
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b. Et andet initiativ kan rettes mod de ældre og mere etablerede mindre virk-

somheder for at påbegynde en omstilling og professionalisering mhp. skale-

ring eller vækst. Det skal på sigt føre til, at de udvikler sig til stærkere og 

større virksomheder.   

 

c. Endelig kan et tredje initiativ målrettes de nyere virksomheder, som har etab-

leret sig, men hvor der kan være et behov for professionalisering af virksom-

hedens kerneprocesser. Der kan desuden være behov for at styrke deres ro-

busthed og vækst for at understøtte deres videre udvikling.  

 

Det foreslås, at ansøgninger vurderes på fire kriterier baseret på strategiens pejlemær-

ker: Virksomhedernes behov (35 point), partnerskab og samarbejde (20 point), lokal 

og regional forankring (25 point) samt forenkling af erhvervsfremmesystemet (20 

point). Vægten er således på virksomhedernes behov, partnerskaber og samarbejde. 

 

Tidsplan og videre proces 

Hvis bestyrelsen godkender indsatserne vedrørende den lokale pulje og Sjællands-

puljen, som beskrevet i hhv. appendiks 4.2.a og 4.2.b, vil sekretariatet udarbejde et 

egentligt annoncerings- og ansøgningsmateriale til offentliggørelse i løbet af juni med 

forventet ansøgningsfrist primo september.  

 

Ansøgningerne forventes behandlet på bestyrelsens møde den 5. november. Bestyrel-

sen vil evt. have mulighed for at øge puljens økonomiske ramme vedrørende lokale 

indsatser for Sjælland, hvis midler fra andre annonceringer ikke anvendes fuldt ud, 

eller hvis eksisterende projekter ikke formår at anvende deres fulde tilskudsramme. 

 
Diskussionspunkter a) Lokal pulje – hele landet: Bestyrelsen kan drøfte indsatsen,  

herunder hvad der karakteriserer et lokalt projekt. 

 

b) Lokal indsats for Sjælland: Bestyrelsen kan drøfte indsatsen, herunder om der er 

enighed i det fokus, der er lagt op til med de tre initiativer. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, 

• at der afsættes 35 mio. kr. DEM-midler til udmøntning af den lokale pulje til ind-

satser i hele landet, herunder at der gives mulighed for, at mindre udgifter til an-

læg/udstyr støttes som køb frem for afskrivning, 

• at der afsættes 35 mio. kr. (30 mio. kr. fra Regionalfondens indsats til Sjælland 

og 5 mio. kr. DEM-midler) til udmøntning af en lokal indsats på Sjælland, 

• at sekretariatet bemyndiges til at genudbyde evt. restmidler i 4. kvartal 2020, hvis 

der ikke kommer tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgninger i første runde. 
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