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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal tage stilling til et forslag om at afsætte 82,5 mio. kr. til en grøn 
indsats med fokus på at fremme grønne værdikædesamarbejder, industrielle 
symbioser mv. Indsatsen følger op på klimapartnerskabernes anbefalinger om at 
styrke grøn omstilling i små og mellemstore virksomheder.  
 
Baggrund 
Med aftale om strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 satte Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervsministeren retningen og rammerne for de 
kommende års decentrale erhvervsfremmeindsats, som særligt skal styrke de mange 
små og mellemstore virksomheder (SMV’er).  
 
I aftalen blev det fremhævet, at bestyrelsen har særligt fokus på at styrke grøn 
omstilling i SMV’er og vil bidrage til at løfte anbefalinger fra klimapartnerskaberne. 
På den måde vil bestyrelsen være en aktiv medspiller i arbejdet med at indfri 
ambitionerne i klimaloven. 
 
Regeringens og erhvervslivets 13 klimapartnerskaber er kommet med en række 
anbefalinger til tiltag, som regeringen kan tage for at understøtte erhvervslivets og 
Danmarks grønne omstilling samt indfrielsen af regeringens målsætning om 70 pct. 
reduktion af drivhusgasudledningerne i Danmark i 2030. Regeringens opfølgning på 
anbefalingerne sker som del af regeringens klimahandlingsplan, der pt. er under 
udarbejdelse. En stribe af anbefalingerne har et stort erhvervspolitisk potentiale, som 
bestyrelsen vil kunne bidrage til at understøtte i overensstemmelse med bestyrelsens 
aftale med erhvervsministeren.  
 
Tilsammen har klimapartnerskaberne fremlagt over 450 anbefalinger, som spænder 
over en meget bred vifte af emner og virkemidler. Erhvervsstyrelsen har foretaget en 
screening af alle anbefalinger og grupperet dem i forhold til typer af opfølgning, bl.a. 
med henblik på at vurdere hvilke anbefalinger, erhvervsfremmesystemet kan bidrage 
til at løfte (se nærmere i bilag 4.3.2).  
 
For at sikre fuldt hjemtag af EU’s regionalfondsmidler foreslår sekretariatet, at 
bestyrelsen på nuværende tidspunkt prioriterer at følge op på de anbefalinger, som 
kan understøttes med regionalfondsmidler. Det gælder i særlig grad de anbefalinger, 
som vedrører styrkede værdikædesamarbejder og symbioser. Det er bl.a. klima-
partnerskaberne ’Lifescience & biotek’, ’Affald, varme og cirkulær økonomi’ samt 
’Handel’, der anbefaler at skabe nye samarbejder mellem aktører inden for og på 
tværs af værdikæder med henblik på at udvikle nye løsninger og forretnings-
muligheder. Der peges ligeledes på, at genanvendelse af biprodukter/affald kan 
medvirke til at skabe nye symbioser og samarbejder inden for og på tværs af 
eksisterende værdikæder og brancher.  
 
Bestyrelsen vil kunne følge op på disse anbefalinger ved at iværksætte nye indsatser, 
uden at det skaber uhensigtsmæssige overlap til den eksisterende projektportefølje, 
der hidtil primært har haft fokus på at fremme grøn omstilling ved at koble 
virksomheder med private konsulenter. Det gælder bl.a. det store, landsdækkende 
projekt ’Grøn Cirkulær Omstilling’, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 
støttede med knap 100 mio. kr. i 2019 (for en nærmere beskrivelse af aktørlandskabet 
og overblik over projektporteføljen henvises til appendiks 4.3.b). 
 
En værdikædefokuseret indsats vil imødekomme virksomhedernes behov under 
COVID-19-krisen. Krisen har betydet, at mange danske virksomheder ser ind i en 
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helt ny virkelighed med en usikker fremtid, store økonomiske udfordringer samt tab 
af omsætning og arbejdspladser. I denne situation kan grøn omstilling i form af 
styrkede værdikædesamarbejder fungere som en ny vækstmotor for mange danske 
SMV’er.   
 
Indsatsen 
Den foreslåede indsats, som er uddybet i idebeskrivelsen appendiks 4.3.a, har fokus 
på at styrke virksomhedernes forretningsgrundlag gennem styrkede 
værdikædesamarbejder, industrielle symbioser og partnerskaber med fokus på nye 
grønne og cirkulære løsninger inden for design, produktion, vedligeholdelse, 
reparation, genbrug, genfremstilling, genanvendelse mv.  
 
Der kan under indsatsen fokuseres på at fremme værdikædesamarbejde og 
industrielle symbioser inden for bestemte sektorer, hvor der vurderes at være et 
særligt potentiale, fx tekstil, byggeri, fødevarer, plastik, affald eller andre brancher, 
hvor klimapartnerskaberne har anvist store grønne og cirkulære vækstpotentialer. 
 
Indsatsen er medfinansieret af Regionalfonden, og de konkrete aktiviteter i 
projekterne skal derfor holdes inden for rammerne af regionalfondsprogrammet. Der 
er mulighed for at igangsætte en bred vifte af aktiviteter, som styrker 
virksomhedernes økosystemer og kan tilpasses til den enkelte virksomheds behov og 
muligheder. Aktiviteter, der kan støttes, omfatter blandt andet: 
 
• Identifikation og screening af SMV’er og/eller netværk og værdikæder 
• Værdikædesamarbejder, industrielle symbioser, netværk og partnerskaber  
• Rådgivning og sparring om grønne forretningsmodeller 
• Implementering af grønne forretningsmodeller (konsulentstøtte, investeringer i 

maskiner og udstyr etc.) 
 
Som led i annonceringen vil sekretariatet anmode Overvågningsudvalget om at 
godkende ændringer af regionalfondsprogrammet og tildelingskriterier, som vil 
indebære, at der kan ydes støtte til konsulentbistand til implementering og 1:1 
samarbejder mellem SMV’er og store virksomheder. Dette vil ske forud for 
offentliggørelsen af ansøgningsmaterialet. 
 
Potentielle ansøgere og koordinering med øvrige indsatser  
Ansøgere kan både være nye projekter og projekter, der søger om tillægsbevillinger 
til igangværende, velfungerende indsatser. Hvert enkelt projekt skal forankres hos en 
operatør, som skal forestå administration og implementering af projektet.  
 
Operatører på grønne decentrale erhvervsfremmeprojekter har hidtil typisk været 
klyngeorganisationer og kommuner samt i enkelte tilfælde erhvervshuse. Derudover 
deltager der ofte private virksomheder, GTS-institutter og videninstitutioner i de 
grønne erhvervsfremmeprojekter, jf. appendiks 4.3.b om aktørlandskab og projekt-
portefølje. 
 
Særligt for klyngeorganisationer indgår det i bestyrelsens strategi, at fremtidens 
klyngeindsats samles i færre og stærkere klyngeorganisationer inden for ti danske 
styrkepositioner og et mindre antal spirende områder, som er udpeget i strategien 
Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Sekretariatet foreslår at åbne op for, at 
klyngeorganisationer kan modtage tilskud under den planlagte grønne annoncering, 
hvis klyngeorganisationerne er blandt de udvalgte organisationer i den igangværende 
konsolidering, og hvis de ansøgte aktiviteter understøtter de udvalgte klyngeorgani-
sationers grønne opgaver.    
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Sekretariatet foreslår, at der både kan ansøges til indsatser, der dækker hele eller 
større dele af landet, og indsatser, som foregår i mere afgrænsede geografier. Uanset 
et projekts geografiske rækkevidde skal ansøger konkret redegøre for og dokumen-
tere, at indsatsen tilrettelægges, så den imødekommer lokale variationer i behov og 
udfordringer for målgruppen.   
 
Vurderingskriterier 
Ansøgninger vil blive vurderet på fire kriterier baseret på strategiens pejlemærker: 
Virksomhedernes behov imødekommes gennem grøn og cirkulær omstilling (40 
point), partnerskab og samarbejde (25 point), forenkling af erhvervsfremmesystemet 
(20 point) samt lokal og regional forankring (15 point).  
 
Tidsplan og videre proces 
Hvis bestyrelsen godkender indsatsen, som beskrevet i idébeskrivelsen, appendiks 
4.3.a, vil sekretariatet udarbejde et egentligt annoncerings- og ansøgningsmateriale 
til offentliggørelse hurtigst muligt og senest medio juni 2020 med forventet 
ansøgningsfrist primo september 2020.  
 
Ansøgningerne forventes behandlet på bestyrelsens møde den 5. november 2020. 
Bestyrelsen vil evt. have mulighed for at øge puljens økonomiske ramme, hvis midler 
fra andre annonceringer ikke anvendes fuldt ud, eller hvis eksisterende projekter ikke 
formår at anvende deres fulde tilskudsramme. 
 
Bestyrelsen vil forventelig på møde i november blive forelagt vurdering af, hvordan 
bestyrelsen yderligere kan understøtte opfølgningen på klimapartnerskabernes 
anbefalinger samt regeringens klimahandlingsplan, som forventes lanceret i 
efteråret. Disse drøftelser kan tages i sammenhæng med bestyrelsens drøftelser af 
Udmøntningsplan 2021. 
  

Drøftelse Bestyrelsen kan drøfte det faglige fokus i forslaget til udmøntning 
(værdikædesamarbejde, industrielle symbioser mv.), samt virksomhedernes grønne 
omstilling i lyset af COVID-19.   
 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender,  
• at der afsættes op til i alt 82,5 mio. kr. (fordelt med 59,5 mio. kr. fra 

Regionalfonden og 23,0 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler) 
til en indsats, som følger op på klimapartnerskabernes anbefalinger om grøn 
omstilling i SMV’er gennem styrkede værdikæder, netværk og symbioser 
med udgangspunkt i ovenstående. 

• at klyngeorganisationer kan modtage tilskud, hvis klyngeorganisationerne er 
blandt de udvalgte organisationer i den igangværende konsolidering, og hvis 
de ansøgte aktiviteter understøtter de udvalgte klyngeorganisationers grønne 
opgaver. 
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