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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af tillægsbevil-

linger til justering og skalering af eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan 

hjælpe virksomhederne med at håndtere COVID-19.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 6. april 2020 at indkalde ansøgninger 

i en hurtig procedure til tillægsbevillinger og justeringer af eksisterende erhvervs-

fremmeprojekter. Indsatsen har til formål at identificere og styrke gode igangværende 

projekter, så de kan hjælpe virksomheder og arbejdstagere på kort og lidt længere sigt 

med at afbøde følgerne af COVID-19 og genåbne virksomhederne til en ny virke-

lighed. Bestyrelsen afsatte 114,7 mio. kr. til indsatsen. 

 

Alle eksisterende projekter havde mulighed for at søge om COVID-19-relevante ju-

steringer og forlængelser. Turismefremme- og klyngeprojekter kunne ikke søge om 

tillægsbevillinger, da særskilte og målrettede annonceringer var åbne i samme peri-

ode. 

 

Ansøgninger indstillet til tilsagn om tillægsbevillinger 

Sekretariatet modtog 77 idebeskrivelser, hvoraf én blev trukket tilbage. Samlet er der 

ansøgt om i alt 358,5 mio. kr. Sekretariatet indstiller 15 ansøgninger til tilsagn om 

tillægsbevillinger (A-sager) og én sag til drøftelse (B-sag). Sagen til drøftelse vedrø-

rer et projekt fra Connect Denmark. Projektet vurderes at være støtteværdigt, men 

indstilles til drøftelse, da det er fuldt finansieret med decentrale erhvervsfremmemid-

ler, der kan overvejes prioriteret til andre indsatser, jf. drøftelse i bilag 3.1.1. Dermed 

udmøntes i alt op til 91,0 mio. kr., såfremt bestyrelsen følger sekretariatets indstillin-

ger, jf. bilag 5.3. De resterende indstilles til afslag, jf. bilag 5.2. 

 

For at aktivere ressourcerne hurtigt har det været et krav, at de ansøgte aktiviteter kan 

afsluttes senest 31. december 2021. Det har resulteret i et relativt højt antal indstillin-

ger om mindre beløb frem for enkelte store sager. 

 

Med den foreslåede udmøntning styrkes en række landsdækkende indsatser såvel som 

et antal projekter med et lokalt sigte. Størstedelen af de udmøntede midler tilgår pro-

jekter gennemført af erhvervshusene (68 pct.). Mens regeringens COVID-19-tiltag 

især er målrettet akutte likviditetsudfordringer, imødekommer de indstillede projek-

ter virksomhedernes behov for at genstarte, tilpasse og udvikle forretningen i kølvan-

det på krisen givet de nye vilkår og muligheder. Aktiviteterne er i høj grad faciliterede 

forløb, hvor virksomhederne understøttes i at gentænke forretningsnære forhold og 

navigere på de nye præmisser. Flere af projekterne ønsker nu i højere grad at udbyde 

dele af deres aktiviteter digitalt. 

 

Den foreslåede udmøntning fordeler sig som følger på drivkræfterne for vækst og 

udvikling: 
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• 28,8 mio. kr. til iværksætteri (6 projekter): COVID-19 forstærker udfordringer 

med manglende økonomisk soliditet og risikovillig kapital, svagt eller intet fod-

fæste på markedet, manglende erfaringer med krise- og forandringsledelse samt 

forretningsmodeller, der ikke passer til situationen under og efter COVID-19 mv. 

De indstillede projekter tilbyder tilpassede kompetence-, sparrings- og rådgiv-

ningsforløb, der tager højde for COVID-19-betingede udfordringer. Vækstiværk-

sætternes udfordring med finansiering adresseres i nogle af projekterne, der byg-

ger bro til den nationale iværksætterhjælpepakke hos Vækstfonden. Selvom der 

allerede er mange iværksætteriprojekter og et stort restbeløb i flere af dem, vur-

deres der at være behov for de indstillede tillægsbevillinger, da de specifikt adres-

serer COVID-19-relaterede virksomhedsbehov. Geografisk dækkes hele landet, 

og dermed sikres COVID-19-rettede tilbud til iværksættere uanset placering. 

 

• 27,0 mio. kr. til digitalisering og automatisering (2 projekter): På tværs af de ud-

valgte projekter fremstår behovet for at styrke virksomhedernes digitalisering, 

når adgangen til anlæg, faciliteter, leverandører mv. indskrænkes, og organise-

ring og forretning baseret på analoge processer og fysisk udveksling bliver en 

sårbar strategi. Udfordringerne imødekommes ved hhv. at fremme udviklingen 

af digitale koncepter for salg og service blandt teknologivirksomheder gennem 

innovationssamarbejde og styrke digitale kompetencer hos ledere og nøglemed-

arbejdere – begge dele i hele landet. De to projekter supplerer SMV:Digital. 

  

• 21,1 mio. kr. til kvalificeret arbejdskraft og social inklusion (4 projekter): Mange 

steder opleves udfordringer med medarbejdere, der enten er hjemsendt med løn-

kompensation, opsagt eller i fare for at blive det. Samtidig er der behov for at 

styrke både lederes og medarbejderes kompetencer til at håndtere krisen på kort 

og lang sigt. Projekterne adresserer disse behov for virksomheder berørt af 

COVID-19. Et lokalt projekt øger digitale kompetencer i detailhandelen, mens 

de andre tre imødekommer ændrede kompetencebehov på forskellig vis vedr. 

bl.a. krisemanagement, viden om nye samarbejdsrelationer og kompetencer in-

den for digitalt salg og service. 

 

• 9,5 mio. kr. til internationalisering (2 projekter): Eksporten er faldet drastisk 

grundet COVID-19, og de virksomheder, der allerede eksporterer, har behov for 

akut sparring til eksportstrategi, viden til nye digitale veje, strategiske valg og 

værktøjer samt rådgivning. For de virksomheder, der ikke allerede eksporterer, 

begrænser COVID-19 deres mod på at gå i den retning, og der er behov for at 

arbejde mere intensivt med deres modningsproces. De indstillede projekter adres-

serer disse udfordringer for SMV’er i Region Sjælland og Hovedstaden. 

 
• 4,7 mio. kr. til grøn omstilling og cirkulær økonomi (2 projekter): Der er modta-

get relativt få ansøgninger fra projekter vedrørende grøn omstilling og cirkulær 

økonomi. Operatørerne peger på, at det er blevet betydeligt vanskeligere at re-

kruttere virksomheder under COVID-19, særligt virksomheder som ikke for al-

vor har fået taget hul på grøn omstilling. De to udvalgte lokale projekter hhv. på 

Bornholm og i Midtjylland tilføres ekstra midler til implementering af grønne 
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forretningsmodeller i SMV’er og til styrket værdikædesamarbejde mhp. at skabe 

nye indtjeningsmuligheder via grøn omstilling og cirkulær økonomi.         

 

Tre af de indstillede projekter inden for iværksætteri er bevilget af Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse. Alle øvrige indstillede projekter er igangsat af regionerne 

inden gennemførelsen af erhvervsfremmereformen i 2019. 

 

Når der ikke foreslås fuld udmøntning af puljen, udtrykker det sekretariatets vurde-

ring af, at de øvrige idebeskrivelser enten ikke har opfyldt puljens krav eller ikke har 

argumenteret tilstrækkelig overbevisende for sine ideer i henhold til de opstillede 

vurderingskriterier. Mange af projekterne er gode og velfungerende, men ønskerne 

falder uden for puljens sigte, herunder særligt hensynet til hurtigt og effektivt at kunne 

levere COVID-19-relevant hjælp til virksomhederne under og efter pandemien. 

 

Økonomi 

Da der indstilles tilsagn for i alt op til 91,0 mio. kr., og rammen var 114,7 mio. kr., 

efterlader puljen 23,7 mio. kr. (8,1 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler og 15,6 

mio. kr. fra strukturfondene), der kan prioriteres til andre udmøntninger. Disponerin-

gen af puljens uforbrugte decentrale erhvervsfremmemidler er en del af oplægget til 

revideret udmøntningsplan, jf. bilag 3.1.2. De uforbrugte strukturfondsmidler i puljen 

foreslås afsat til fremtidige tillægsbevillinger til velfungerende projekter.  

 

De indstillede udmøntninger svarer ikke til fordelingen af midler i Regionalfondens 

og Socialfondens akser og regionskategorier. Derfor er der behov for at benytte den 

opnåede fleksibilitet til anvendelse af EU-strukturfondsmidlerne og flytte midler. 

Foruden bestyrelsens godkendelse kræver det godkendelser hos Overvågningsudval-

get og i et enkelt tilfælde Europa-Kommissionen. De respektive indstillinger til be-

styrelsen betinges således af disse godkendelser, der ikke vurderes at forsinke ud-

møntningen nævneværdigt. 

 

Videre proces 

For hurtigt at aktivere projekternes potentiale foreslås det, at sekretariatet meddeler 

bestyrelsens beslutninger om tildeling af midler og afslag på ansøgninger umiddelbart 

efter bestyrelsesmødet, og dermed før det officielle referat er godkendt. 

 

Grundet den korte ansøgnings-, dialog- og vurderingsproces er der behov for opføl-

gende sagsbehandling af sagerne efter bestyrelsesmødet før udstedelse af formelle 

tilsagn. Det ventes afsluttet i umiddelbar forlængelse af mødet. Denne proces kan 

medføre, at konkrete projektaktiviteter justeres eller vurderes ikke at være støttebe-

rettigede. Derfor kan tilsagnsbeløbene i enkelte projekter blive mindre end indstillet. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.2, der oplister samtlige sager til tilsagn (A-sag), 

drøftelse (B-sag) og afslag (C-sager). Bilag 5.3 uddyber A- og B-sagerne. Alle idébe-

skrivelser findes i AdminControl. 
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Drøftelse Bestyrelsen kan drøfte nedenstående indstillinger. Bestyrelsesmedlemmer anmodes 

om at orientere sekretariatet på forhånd, såfremt det ønskes at drøfte bestemte pro-

jekter på mødet, så de rette informationer kan indgå i mødeforberedelsen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Godkender vedlagte 15 indstillinger om tilsagn i bilag 5.3 (A-sager). 

• Træffer beslutning om fordeling af midler til den angivne drøftesag i bilag 

5.3 (B-sag) vedr. decentrale erhvervsfremmemidler til Connect Denmark. 

• Godkender, at sekretariatet giver individuelle afslag til de øvrige ansøgere 

(C-sager) i bilag 5.2 iht. annonceringens krav og vurderingskriterier. 

• Godkender, at sekretariatet kommunikerer bestyrelsens beslutninger om til-

deling af midler og afslag under puljen, før det officielle referat er godkendt. 
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