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Bilag 5.3: Indstillingsnotat vedr. tilsagns- og drøftelsessager 
 

I nærværende notat præsenteres de udvalgte idébeskrivelser, der indstilles til en-

ten tilsagn (A-sager) eller drøftelse (B-sager). En oversigt over alle idebeskrivel-

ser inkl. afslag (C-sager) findes i bilag 5.2. De indstillede projekter præsenteres 

i følgende rækkefølge: 

 

• Iværksætteri 

• Digitalisering og automatisering 

• Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion 

• Internationalisering 

• Grøn omstilling og cirkulær økonomi 

 

Følgende figurer viser fordelingen af indstillede midler til skalering opgjort efter 

de tværgående drivkræfter for vækst og udvikling i hele Danmark, der er fastlagt 

i Erhvervsfremme i Danmark 2020–2023, den operatørmæssige forankring hos 

hhv. erhvervshuse og øvrige aktører samt det geografiske fokus for de ændrede 

projekter.1 

 

Figur 1. Indstillede midler fordelt på drivkræfter for vækst og udvikling, mio. kr. 

 
 

Figur 2. Indstillede midler opgjort efter aktør, mio. kr. 

 
 

 
1 Flere af projekterne indeholder elementer, der kan tale for kategorisering på forskellige driv-

kræfter. Den fremlagte kategorisering udgør sekretariatets bedste bud på en entydig opgørelse. 
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Figur 3. Indstillede midler opgjort efter geografi, mio. kr. 

 
 

Grundet hastebehandlingen af puljen udestår dele af sagsbehandlingen. Denne 

sagsbehandling vedrører fx fuldstændigheden af oplysninger til brug for legali-

tetskontrol, yderligere oplysninger om projektaktiviteter, budget og indikatorer 

samt fastsættelse af endeligt støttebeløb og støtteprocent. Følgelig kan projekt-

aktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke-støttebe-

rettigede. Det kan betyde reduktion i nogle af de endelige tilsagnsbeløb, eller at 

der ikke kan udstedes tilsagn i alle af de følgende sager. 

 

De indstillede projekter medfinansieres af både regional- og socialfondsmidler 

samt decentrale erhvervsfremmemider. Der er ikke fuld sammenhæng mellem 

omfanget af midler, der er tilbage i Regionalfonden og Socialfonden, og det sam-

lede beløb, der foreslås udmøntet fra de forskellige fonde og akser. Derfor er der 

behov for at flytte midler mellem Sjællandsakserne i Regionalfonden, og i Soci-

alfonden er der behov for at flytte ubrugte midler fra resten af landet til Sjæl-

landsregionen. Netto tilføres Sjælland 3,6 mio. kr.  

 

Virksomheder på Sjælland er berørt af konsekvenserne af COVID-19 i samme 

omfang som resten af landet, hvorfor sekretariatet har valgt at indstille tillægs-

ansøgninger til Sjælland på lige vilkår med resten af landet, selvom de særligt på 

Socialfonden allerede har anvendt størsteparten af deres midler. Hvis bestyrelsen 

godkender de indstillede projekter, skal beslutningen om at flytte midler til Sjæl-

land fra resten af landet efterfølgende godkendes af såvel Overvågningsudvalget 

som Europa-Kommissionen. Øvrige flytninger skal alene godkendes af Over-

vågningsudvalget. De respektive indstillinger er således betinget af disse god-

kendelser. 
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IVÆRKSÆTTERI 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 11: Tilsagn (A-sag) 2 

Projekt Den kreative og kompetente madscene 

Operatør Food Organisation of Denmark 

Vigtigste partnere 
Hotel- og Restaurantskolen, København, Madfællesskabet, 

Business Region Aarhus, Danske Restauranter og Caféer 

Nuværende slutdato: 01-07-2020 Ønsket slutdato: 31-12-2021 

Samlet resttilsagn:  3.059.392 kr. Ønskede midler: 3.500.000 kr. 

Geografisk fokus: Landsdækkende, 

ekskl. Sjælland 
Drivkraft: Iværksætteri 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at skabe vækst og jobs hos SMV’er i fødevarebranchen i hele 

værdikæden fra jord til bord, ekskl. de primære erhverv. Det sker via vækstplaner med 

konkrete mål og identifikation af områder, hvor kompetenceløft kan styrke deltagernes 

vækst og udvikling. Projektet tilbyder forskellige forløb, hvor der bl.a. arbejdes med 

kompetencer til at udvikle nye produkter og services, øge afsætningen, fremme vækst 

via fokus på lokale råvarer, økologi og bæredygtighed blandt måltidsproducenter og 

styrke videngrundlaget hos leverandører, grossister og logistikvirksomheder med hen-

blik på at øge deres handel med de varer, der indgår i sådanne måltider. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Restauranter, kantiner og deres underleverandører har været lukket ned i en længere 

periode under COVID-19. Nogle forsøger at holde forretningen i gang med takeaway, 

websalg mv., men bevæger sig på forretningsområder, hvor de ikke tidligere har foku-

seret og mangler kompetencer. Når erhvervene genåbnes, følger nye krav og retnings-

linjer vedr. smittespredning, kundesegmenters ageren og forventninger ændres på 

ukendt måder i en længere periode, og der er behov for at øge danskernes lyst og vilje 

til at forbruge madoplevelser, bl.a. i lyset af nedgangen af internationale gæster. 

 

Projektet ønsker derfor at forlænge og skalere sin indsats samt udvide sit geografiske 

fokus til hele landet med nye og ændrede forløb målrettet producenter af hhv. måltider 

og fødevarer og samarbejde mellem de to virksomhedsgrupper, så deltagerne får kom-

petencer til at håndtere situationen. Det sker ved fokus på bl.a. alternative indtægtskil-

der, nye salgskanaler og andre kundegrupper, hvor der dannes netværk mellem virk-

somheder, der står over for relaterede udfordringer, og kompetenceudvikling med rod 

i de særlige behov, der optager virksomhederne under og efter genåbningen af fødeva-

reerhvervene, hvor der skal leveres gode og COVID-19-sikre spiseoplevelser.  

 

Ansøger forventer, at 150 virksomheder og 300 deltagere vil drage nytte af indsatsen, 

hvorefter 240 medarbejdere vil have fået et kompetenceløft. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet foreslår en meget relevant løsning på et problem, 

der optager en klart defineret målgruppe i relation til COVID-19-udfordringer, og hvor 

der er et godt potentiale for at styrke deltagernes kompetencer på målrettet vis til situ-

ationen efter pandemien samt tilføre virksomhederne forretningsnær nytte. Endvidere 

vurderes det positivt, at der er en logisk sammenhæng mellem den foreslåede løsning 

 
2 Sagsnr. henviser til nummereringen i oversigtsnotatet, bilag 5.2. 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 11: Tilsagn (A-sag) 2 

og det eksisterende projekt, der uden skalering og forlængelse ellers afsluttes juli 2020. 

Operatøren har gennemført det igangværende projekt på tilfredsstillende vis og trækker 

på et relevant partnerskab, hvor der bl.a. sættes fokus på at udbrede de nye aktiviteter 

i Jylland. Endelig vurderes det positivt, at operatøren kan eksekvere ideen inden for en 

kort tidshorisont samtidig med, at projektets geografi udbredes. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Den kreative og kompetente madscene” opnår tilsagn på op 

til 2.333.334 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 50 af de støtteberet-

tigede udgifter). 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

1.166.667 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 31: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Flere Vækstvirksomheder – Sund Vækst 

Operatør Erhvervshus Hovedstaden 

Vigtigste partnere Ingen andre udførende, økonomiske partnere 

Nuværende slutdato: 31-08-2020 Ønsket slutdato: 31-12-2021 

Samlet resttilsagn:  3.766.386 kr. Ønskede midler: 6.300.000 kr. 

Geografisk fokus: Hovedstaden, 

men evt. medtages virksomheder 

fra øvrige regioner 

 

Drivkraft: Iværksætteri 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at skabe øget vækst hos 45 virksomheder, der arbejder med 

sundheds- og velfærdsteknologi. Projektet hjælper virksomheder med at lave succes-

fulde vækstplaner rettet mod at booste salget i det offentlige. Alle deltagende virksom-

heder har således stat, region eller kommuner som nøgle-kundegruppe, men kan også 

have et samtidigt B2C- eller B2B-fokus. Virksomhederne gennemgår et intensivt ud-

viklingsprogram på syv måneder.  En analyse fra primo 2020 af projektet viser bl.a., 

at 2/3 af de deltagende virksomheder ser en varig effekt af forløbet. 
 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet vil skalere sine aktiviteter således, at yderligere 21 virksomheder skal indgå 

i projektet. For mange virksomheder falder salg af varer og services markant i COVID-

19-situationen, og i den situation er offentlige kunder særligt vigtige (politisk vilje til 

at udvide efterspørgslen under og efter COVID-19). Samtidig er der nye forretnings-

muligheder i både DK og udlandet for salg af danske sundhedsløsninger. For nogle 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 31: Tilsagn (A-sag) 

sundhedsteknologiske virksomheder kræver det sparring og ekspert-input, så virksom-

hederne kommer hurtigere til markedet med en tilpasset løsning. 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet scorer godt på alle vurderingskriterierne. Særligt 

vurderes det, at skalering af projektet er relevant og har potentiale. Projektet fortsætter 

i det store hele med de gældende aktiviteter, men vil medtage yderligere 21 virksom-

heder. Det vurderes, at de nye aktiviteter relativt hurtigt kan igangsættes (allerede er-

faringer med online aktiviteter), overfor en målgruppe, der udvikler på presserende 

globale behov inden for sundheds- og velfærdsteknologi. COVID-19 giver særlige mu-

ligheder for virksomhederne i målgruppen, der afsætter til det offentlige. Samtidig er 

der nye forretningsmuligheder i både Danmark og udlandet for salg af danske sund-

hedsløsninger. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Flere Vækstvirksomheder – Sund Vækst” opnår tilsagn på 

op til 4.109.175 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de støt-

teberettigede udgifter). 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

2.190.825 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

- Der i tillægskontrakten indsættes vilkår om, at der skal indgås samarbejdsaftale 

med den kommende klyngeorganisation inden for life science og velfærdstekno-

logi. 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 32: Tilsagn (A-sag) 

Projekt IværksætterDanmark (IvDK) 

Operatør Erhvervshus Hovedstaden I/S 

Vigtigste partnere Øvrige erhvervshuse 

Nuværende slutdato: 30-09-2022 Ønsket slutdato: Ingen ændring 

Samlet resttilsagn: 13.910.764 kr.3 

 
Ønskede midler: 6.955.337 kr. 

Geografisk fokus: Landsdækkende, 

inkl. Sjælland 
Drivkraft: Iværksætteri 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at skabe et fokuseret kompetenceløft blandt iværksættere i Dan-

mark ved at tilbyde tre forskellige typer af forløb; faglige kompetenceforløb, branche- 

og temaspecifikke forløb samt et NextStep-forløb, der bygger ovenpå de foregående 

med et særligt netværksfokus og individuel opfølgning. Dette kompetenceløft skal bi-

drage til, at flere bliver iværksættere, da man ved at mindske usikkerhed med 

 
3 Projektets resttilsagn rummer også den sjællandske del. 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 32: Tilsagn (A-sag) 

kompetenceudvikling kan få flere til at tage springet. Det skal endvidere bidrage til 

øget overlevelsesrate blandt iværksættere, ved at styrke deres kompetencer på de om-

råder, der er mest kritiske for at sikre overlevelsen. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet ønsker to ændringer til det nuværende projekt. Der søges om en ændring ved 

igangsættelse af digitale tilbud til nye virksomheder i form af webinarer, e-learning 

forløb o.l. inden for fx krisehåndtering/finansiering og forretningsmodeller med fokus 

på digitale muligheder. Derudover søges der om en skalering af projektets tre forløb, 

da tilsagnsmodtager som følge af krisen oplever et større behov for kompetenceudvik-

ling og en større efterspørgsel blandt iværksætterne.  

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at tilsagnsmodtager har redegjort for de konkrete udfordringer, 

som iværksætterne oplever som følge af COVID-19-krisen og målrettet de ønskede 

ændringer til at følge behov og efterspørgsel fra målgruppen. Ændringerne vil desuden 

på sigt kunne styrke projektets decentrale leverancemodel ift. oplevelsen af tilgænge-

lighed for virksomheder i yderområder. 

 

Selvom projektet er et nystartet projekt, så vurderes tilsagnsmodtager at have sandsyn-

liggjort efterspørgslen efter yderligere deltagere samt en øget omkostningseffektivitet, 

dels med baggrund i den oplevede efterspørgsel efter erhvervshusenes tilbud under 

COVID-19-krisen og dels med udgangspunkt i den oprindelige ansøgning, der blev 

nedjusteret.  

 

Partnerkredsen bestående af alle landets erhvervshuse har tilpasset projektet til at 

komplementere allerede igangværende projekter gennem en lokal differentiering af 

projektets aktiviteter og med mulighed for at inddrage lokale partnere. Projektet vur-

deres derved i høj grad at kunne bidrage til øget forenkling af erhvervsfremmesyste-

met.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at an-

søgningen til projektet ”IværksætterDanmark (IvDK)” opnår tilsagn på op til 

4.636.891 kr. fra Socialfonden (svarende til 50 pct. af de støtteberettigede 

udgifter).  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op 

til 2.318.446 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020.  

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgnin-

gen modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens socialfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskon-

trol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn. 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 75: Tilsagn (A-sag) 

Projekt 
Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, erhvervshusene, 

og Dansk Design Center (DDC) 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 75: Tilsagn (A-sag) 

Operatør Erhvervshus Hovedstaden 

Vigtigste partnere 
Accelerace, DDC, Erhvervshus Fyn, Erhvervshus Midtjyl-

land, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Sydjylland 

Nuværende slutdato: 30.09.2022 Ønsket slutdato: Ingen ændring 

Samlet resttilsagn: 20.203.674 kr. Ønskede midler: 5.000.050 kr. 

 

Geografisk fokus: Landsdækkende, 

ekskl. Sjælland 

Drivkraft: Iværksætteri 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at opbygge et iværksætterprogram, der kan øge iværksætternes 

læringshastighed for at give dem hurtigere, billigere og mere effektiv afgang til kritiske 

ressourcer og indsigter. Dette skal ske gennem tre læringssprint, hvor der vil være fo-

kus på sammenhæng mellem løsning og problem i markedet, produkt og marked samt 

skalering af ressourcer og kompetencer. Der tilknyttes en tovholder til hver iværksæt-

tervirksomhed, som skal understøtte fremdrift og udvikling i forløbet.  

 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet ønsker tre ændringer til det nuværende projekt, som alle er målrettet den sær-

lige udfordring med et tilfrosset marked for privat kapital, der er opstået som følge af 

COVID-19 krisen. Der søges dels om en skalering af projektet for at kunne imøde-

komme en øget efterspørgsel hos iværksætterne, som udfordres af hjælpepakkernes 

sammensætning og dels om en digitalisering af dele af forløbene for at nå bredere ud 

og hurtigt i gang. Der søges slutteligt om at kunne facilitere adgang til fleksible res-

sourcer i form af fx studerende, mere erfarne erhvervsprofiler mv. 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at tilsagnsmodtager i de ønskede ændringer har taget udgangs-

punkt i konkrete problemstillinger, som særligt vækstiværksættere udfordres af som 

følge af COVID-19 krisen. Ændringerne vil desuden på sigt kunne styrke projektets 

decentrale leverancemodel ift. oplevelsen af tilgængelighed for vækstiværksættere i 

yderområder.  

 

Tilsagnsmodtager vurderes at have sandsynliggjort efterspørgslen efter en øget volu-

men af projektet, dels med baggrund i den oplevede efterspørgsel efter Erhvervshuse-

nes tilbud og dels med udgangspunkt i den oprindelige ansøgning. Der søges primært 

om ekstra midler til at øge antallet af deltagere samt digitalisering af aktiviteter, hvilket 

i et samlet billede vurderes at øge omkostningseffektiviteten af projektet.  

 

Partnerkredsen består af Accelerace, Dansk Design Center og erhvervshusene i hele 

landet med undtagelse af Sjælland, der dog er tænkt ind i koordineringen i forhold til 

tilbud for vækstiværksættere på Sjælland. Projektet vurderes derved i høj grad at kunne 

bidrage til øget forenkling af erhvervsfremmesystemet, da der herigennem sikres en 

koordinering med igangværende indsatser.   

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at an-

søgningen til projektet ”Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervs-

husene, og DDC” opnår tilsagn på op til 3.333.367 kr. fra Socialfonden (sva-

rende til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter).  
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 75: Tilsagn (A-sag) 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op 

til 1.666.683 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020.  

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgnin-

gen modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens socialfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskon-

trol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn. 

 

 

 Faktuelle oplysninger Sag nr. 62: Drøftelse (B-sag) 

Projekt  Erhvervslivets instrument til vækst 

Operatør  CONNECT Denmark 

Vigtigste partnere  -  

Nuværende slutdato: 31-12-2020 Ønsket slutdato: 31-03-2021  

Samlet resttilsagn: 3.851.882 kr.  Ønskede midler: 3.025.000 kr.  

Geografisk fokus: Landsdækkende Drivkraft: Iværksætteri  

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at sikre at flere virksomheder udarbejder en eksekverings-

plan, eller opdaterer forretningsplan- og model, der kan føre til øget vækst. Det sker 

på baggrund af en screening, der afklarer virksomhedernes deltagelse i et sparrings-

forløb, hvorefter de bistås i at udarbejde relevante materialer forud for sparringen, så 

virksomhedens aktuelle problemstillinger adresseres. På den baggrund sammensæt-

tes et ekspertpanel, der matcher virksomhedens behov, og gennem sparring bidrager 

ekspertpanelet med deres input til eksekveringsplanen, herunder deres bud på, hvad 

der er vigtigt at eksekvere på, og evt. hvorledes og hvem der kan hjælpe virksomhe-

den videre på vej mod vækst.  

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet ønsker at udvide med 50 pct. flere deltagere, så yderligere 100 virksomhe-

der får strategisk sparring på springboards. Aktiviteten er målrettet virksomhedernes 

mere akutte behov, som følge af COVID-19, hvor der er behov for både at konsoli-

dere forretningsmodeller og forretningsplaner. Det er erhvervslivet selv, der stiller 

sig til rådighed via panelsparring fra virksomhedseksperter, og i den akutte indsats, 

vil der være brug for ledere med erfaringer fra turn around-processer, hvilket projek-

tet bekræfter, at de kan finde. Projektet vil, med den udvidede indsats, til stadighed 

kunne sikre innovationshøjden og forretningsudviklingen hos deltagerne, og hjælpe 

virksomhederne med prioriteringer. Denne indsats vil, med udvidelsen, kunne inklu-

dere virksomheder, der er i umiddelbar krise. For at etablere kontakt til det yderligere 

antal virksomheder, er der indgået aftaler med Vækstfonden og Dansk Industri om 

at henvise relevante virksomheder til screening, vejledning og sparringsforløb. 

  

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at indsatsen er relevant i forhold til at imødekomme virksom-

hedernes ændrede behov her og nu som følge af COVID-19-krisen, ved helt konkret 

at adressere den enkelte virksomheds udfordringer. Det vurderes, at der er en fornuf-

tig sammenhæng mellem den ønskede aktivitetsforøgelse for 100 virksomheder og 

det ansøgte beløb, og at operatøren har kapaciteten og kompetencer til at gennemføre 
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 Faktuelle oplysninger Sag nr. 62: Drøftelse (B-sag) 

løsningen, da de har lang erfaring med konceptet og løbende justerer på baggrund af 

virksomhedernes tilbagemeldinger. Endelig vurderes der at være god sammenhæng 

med det øvrige erhvervsfremmesystem, da der i forvejen koordineres med erhvervs-

husene, og der nu også indgås leveranceaftaler med Vækstfonden og DI. 

 

Projektet vurderes at være relevant og efterspurgt og dermed støtteværdigt.  

Men projektet er fuldt finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler og har sta-

dig et resttilsagn på 3.851.882 kr., som kan bringes i anvendelse til de foreslåede 

COVID-19 Springboards, det kan derfor drøftes, om de ansøgte midler med fordel 

kan prioriteres til en anden indsats, jf. bilag 3.1.1. 

  

Indstilling 

Det indstilles, at:  

- der tages stilling til, om der skal bevilliges et tillægstilsagn til projektet ”Er-

hvervslivets instrument til vækst”, eller om de decentrale erhvervsfremme-

midler, der søges om (3.025.000 kr.), skal prioriteres til andre prioriteringer 

jf. bilag 3.1.1. 

 

Hvis bestyrelsen beslutter at bevillige midler til dette projekt, indstilles at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet ”Er-

hvervslivets instrument til vækst” på op til 3.025.000 kr. fra de decentrale 

erhvervsfremmemidler afsat i 2020.  
- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskon-

trol.   
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver sekretariatet mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.   
   

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 10: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Startup masterclass – for vækstparate iværksættere 

Operatør Erhvervshus Sjælland 

Vigtigste partnere  DTU Risø, kommunerne Roskilde, Slagelse, Køge m.fl. 

Nuværende slutdato: 31-03-2021 Ønsket slutdato: 31-12-2021 

Samlet resttilsagn: 4.890.238 kr. Ønskede midler: 3.994.300 kr. 

Geografisk fokus: Sjælland Drivkraft: Iværksætteri 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at udstyre vækstiværksættere med værktøjer til at videreudvikle 

deres forretningsmodel og forretningside, og dermed bidrage til at udløse deres vækst-

potentiale samt skabe en mere levedygtig og hurtigt voksende virksomhed. Dette gøres 

i praksis ved at udvikle og gennemføre rådgivningsforløb for vækstiværksættere be-

stående af fire gruppebaserede moduler og løbende individuelle opfølgningsmøder. 

Fokus for rådgivningsforløbene er kommercialisering af produkt eller forretningside 

og skalering af produkt eller forretningside.  

 

COVID-19-relevante ændringer 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 10: Tilsagn (A-sag) 

Projektet ønsker at tilpasse projektindholdet til den virkelighed som COVID-19 har 

medført ved at der ikke blot er fokus på at skalere forretningsmodellen, men også at 

tilpasse og gentænke den med henblik på at sikre overlevelse og nye markedsmulig-

heder. Samtidigt udbygges ledelsesdimensionen i projektet således, at der også bliver 

fokus på krise- og forandringsledelse, bl.a. hvordan man navigerer ledelsesmæssigt ift. 

medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, samt at den afsluttende vækststrategi 

udvides og omfatter en krisehåndteringsplan. Udover dette vil man øge antallet af ek-

sekveringssamtaler, så det sikres at iværksætterne støttes i implementeringen af de af-

talte handlinger. Projektet ønsker en forlængelse til ultimo 2020.  

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet har redegjort for de konkrete udfordringer, som 

iværksættere står overfor, som følge af COVID-19. Ændringerne vurderes at være re-

levante for at imødekomme virksomhedernes behov fremadrettet under lyset af 

COVID-19. Ændringerne vil fokusere på flere forhold, som er relevante i forhold til 

at sikre virksomhedernes bedst muligt i en krisesituation. Det vurderes, at der er et 

stærkt partnerskab i projektet, hvor man har en stærk kommunal og lokal forankring 

af projektet med mange kommunale erhvervsaktører, som understøtter en god og tæt 

screening af deltagere og et efterspurgt og behovsorienteret program blandt områdets 

iværksættere. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Startup masterclass” opnår tilsagn på op til 2.996.580 kr. fra 

Socialfonden (svarende til maksimalt 60 pct. af de støtteberettigede udgifter). 

Midlerne til Region Sjælland er betinget af, at både Overvågningsudvalget og 

Europa-Kommissionen godkender flytning af det pågældende beløb fra den an-

den regionskategori i Socialfonden. 
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

997.720 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens socialfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

DIGITALISERING OG AUTOMATISERING 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 23: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Industri 4.0: Digitaliseringsboost 

Operatør Erhvervshus Fyn 

Vigtigste partnere 
Erhvervshusene, Odense Robotics, Dansk Design Center 

samt en række videninstitutioner 

Nuværende slutdato: 30-09-2022 Ønsket slutdato: Ingen ændring 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 23: Tilsagn (A-sag) 

Samlet resttilsagn: 41.115.022 kr.4 Ønskede midler: 19.016.229 kr. 

Geografisk fokus: Landsdækkende, inkl. 

Sjælland 

Drivkraft: Digitalisering og automatise-

ring 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsnings-

udviklingen og dermed skabe vækst i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder 

inden for emnet digitalisering og industri 4.0. Innovationssamarbejderne skal gen-

nemgå fire hovedaktiviteter, herunder kvalificering og etablering af samarbejder, ud-

vikling af nye produkter/løsninger og koncepter, test og brugerinddragelse samt test af 

anvendelighed, sikkerhed og markedspotentiale før kommercialisering. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Koncepter for digitalt salg og service er centralt for teknologivirksomheder, der er ramt 

af COVID-19-relaterede forhold, viser en rundspørge lavet af Erhvervshus Fyn. 

Selvom virksomhederne udvikler nye teknologier, er de ikke altid gode til at benytte 

dem til at skabe nye digitale salgs- og servicekoncepter. I stedet anvender de oftest 

traditionelle og fysiske salgs- og servicemetoder. Foruden de ordinære begrænsninger 

i den analoge tilgang bliver det en yderligere sårbar strategi, når COVID-19 lukker 

faciliteter, grænser, anlæg mv., og behovet for at fungere effektivt på distancen øges.  

 

Projektet vil derfor iværksætte en række kortvarige (3-6 md.) innovationssamarbejds-

forløb, hvor små og mellemstore teknologivirksomheder og videninstitutioner udvikler 

digitale koncepter eller platforme for digitalt salg og/eller service målrettet virksom-

hedens eksisterende teknologiske løsninger. Ansøger oplyser, at hvert forløb skal være 

funderet i en business case, som skaber en meromsætning på 6 mio. kr., mereksport på 

3 mio. kr. og 6 nye jobs. Løsningen iværksættes i direkte forlængelse af det eksiste-

rende projekt ved at skabe et dedikeret spor målrettet udvikling af prototyper og kon-

cepter for digitalt salg og/eller service igennem nye teknologier. Det nye spor henven-

der sig til såvel nye SMV’er som virksomheder, der allerede har deltaget i foregående 

teknologiudviklingsforløb. 

 

Endvidere oplyser ansøger, at projektets store resttilsagn forventes fuldt disponeret til 

igangværende og ansøgte forløb per maj 2020, hvorfor yderligere midler er nødvendige 

for at gennemføre de foreslåede nye forløb. Baseret på efterspørgslen i det nuværende 

projekt vurderer ansøger desuden, at projektet hurtigt vil kunne skalere til det øgede 

omfang, og at det derfor er muligt at sikre fuldt afløb for tillægsbevillingen inden ud-

løbet af 2021, hvorved midlerne hurtigt kommer virksomhederne til gode. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet tilbyder en relevant og efterspurgt løsning på en 

udbredt udfordring blandt små og mellemstore teknologivirksomheder i hele landet, 

hvor der er potentiale for at ruste virksomhederne bedre til at håndtere følgerne af 

COVID-19. Det vurderes positivt, at den foreslåede løsning ligger i naturlig forlæn-

gelse af det eksisterende projekt og kan med relativt få transaktionsomkostninger ek-

sekveres hurtigt. Yderligere vurderes det positivt i sammenhæng med operatørens 

kompetencer og kapacitet, at projektet i tilfredsstillende grad har leveret på godkendte 

måltal (aktiviteter og output) og i forhold til rekruttering af virksomheder. Det vurderes 

ligeledes positivt i relation til forenkling af erhvervsfremmesystemet, at projektet im-

plementeres i et bredt funderet partnerskab med bl.a. alle erhvervshuse, der understøt-

ter kendskab til lokale forhold i hele landet og bidrager til effektiv rekruttering, og at 

 
4 Projektets resttilsagn rummer også den sjællandske del. 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 23: Tilsagn (A-sag) 

projektet har – og forventer at udbygge – samarbejdsrelationer med relevante klynge-

organisationer, der bl.a. kan agere projektkonsulent i forløb. 

 

Det bemærkes, at Digitaliseringsboost vurderes at komplementere SMV:Digital på 

flere måder, og at der ikke vil være overlap i indsatsen grundet tiltagenes forskellige 

virkemidler mv. Mens Digitaliseringsboost henvender sig til teknologivirksomheder i 

SMV-segmentet og tilbyder faciliterede innovationssamarbejdsforløb, hvor virksom-

hederne samarbejder med videninstitutioner om at udvikle unikke digitale koncepter 

og platforme for salg og service, tilbyder SMV:Digital tilskud til privat 1:1-rådgivning 

vedrørende digital omstilling af forretningen. Digitaliseringsboost bygger således på 

videnbaseret innovation, mens SMV:Digital bygger på køb af ekstern rådgivning. 

 

Endvidere bemærkes det, at Erhvervshus Fyn også har ønsket ca. 6,4 mio. kr. til pro-

jektet ”Digital Omstilling – Innovationssamarbejder”, der i høj grad tilbyder de samme 

ydelser som ”Digitaliseringsboost”, men er indstillet til afslag. Førstnævnte har et rent 

syddansk fokus, mens sidstnævnte har et landsdækkende fokus. For at undgå overlap 

og sammenhæng i det samlede COVID-19-relevante tilbud til virksomhederne vurde-

res det, at en større skalering af det nationale projekt er mere hensigtsmæssig end pa-

rallelt at skalere det syddanske projekt ved siden af det beslægtede nationale projekt. 

Det bemærkes endvidere, at projektet i 2019 baseret på bl.a. dokumenteret efterspørg-

sel efter yderligere virksomhedsforløb i projektet modtog en tillægsbevilling på 25,1 

mio. kr., der af projektet forventes fuldt afløb for i nærmeste fremtid. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Industri 4.0: Digitaliseringsboost” opnår tilsagn på op til 

13.630.000 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de støttebe-

rettigede udgifter), hvoraf disse er fordelt med 2.000.000 kr. øremærket Region 

Sjælland og 11.630.000 kr. skal målrettes øvrige regioner. Midlerne til Region 

Sjælland er betinget af Overvågningsudvalgets godkendelse af flytning af det på-

gældende beløb fra den anden prioritetsakse i Regionalfonden. 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

5.386.229 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020, hvoraf disse 

er fordelt med 540.392 kr. øremærket Region Sjælland og 4.845.837 kr. skal mål-

rettes øvrige regioner. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 52: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Digital Ledelseskultur 

Operatør UCL – Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Vigtigste partnere 
LD Cluster, Erhvervsakademi Aarhus, UCN, Roskilde Han-

delsskole og Københavns Erhvervsakademi 

Nuværende slutdato: 30-04-2022 Ønsket slutdato: Ingen ændring 

Samlet resttilsagn: 33.315.877 kr. Ønskede midler: 8.000.000 kr. 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 52: Tilsagn (A-sag) 

Geografisk fokus: Landsdækkende, inkl. 

Sjælland 

Drivkraft: Digitalisering og automatise-

ring  

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedar-

bejdere i samlet set 770 danske mikro-, små og mellemstore virksomheder. Det sker 

gennem målrettede og skræddersyede kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i 

virksomhedernes problemstillinger, behov og ambitioner, samt virksomhedens/lede-

rens faglige domæne. Konkret deltager ledere og nøglemedarbejdere i kompetencefor-

løb, med en varighed på 10-12 måneder, som er tilrettelagt som en vekselvirkning mel-

lem teoretiske emner, kompetencenetværk, sparring med videnpersoner samt konkret 

arbejde med egen udvikling i virksomhedens hverdag. Digital Ledelseskultur bygger 

videre på erfaringerne fra projektet Digital Vækstkultur, som ligeledes var struktur-

fondsmedfinansieret, og som i store træk blev gennemført af den samme partnerkreds. 

Erfaringerne fra dette projekt var, at det var tydeligt, at effekten var størst der, hvor 

ledelsen havde truffet strategiske valg om at fokusere på digitalisering, ligesom det var 

afgørende, at kompetenceudviklingen blev tilpasset de enkelte virksomheders konkrete 

udfordringer, hvis virksomhedernes motivation skulle være høj.  

  

COVID-19-relevante ændringer 

Der er et behov for at få implementeret nye måder at omgås hinanden professionelt på 

samt nye måder at nå sine kunder (og nye kunder) på. E-business er en oplagt mulighed 

for at tilgå kunder og samarbejdspartnere på nye måder, men der er ligeledes brug for 

mere relationsskabende tiltag. Internt i virksomhederne vil der ligeledes være brug for 

at implementere nye måder at samarbejde på. Dels skal der evt. arbejdes på skift på 

arbejdspladserne, og dels vil flere arbejde på distancen, hvorfor der bl.a. også vil være 

behov for ændring i ledelsesformerne, så det bliver muligt at udøve ledelsesopgaven 

fra distancen. Et middel hertil er fx øget brug af digitale muligheder for samarbejde, 

hvor virksomhederne får værktøjer til at håndtere samarbejds- og kunderelationer samt 

interne arbejdsgange. 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektets ansøgte ændringer har relevans og potentiale til at 

imødekomme virksomhedernes ændrede behov som følge af COVID-19-krisen. Virk-

somhederne skal indrette sig på en måde, der tager hensyn til social distance. Både 

internt i virksomheden og eksternt i kunderelationer. Sekretariatet vurderer, at opera-

tøren (og partnerskabet) har den fornødne kapacitet og kompetencer til at gennemføre 

de foreslåede ændringer. Projektet bygger videre på erfaringerne fra Digital Vækstkul-

tur og er koordineret med SMV:Digital. Sekretariatet vurderer, at projektet er forene-

ligt med forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesystemet.  

 

Projektet er landsdækkende, men sekretariatet vurderer ikke at der er overlap til de 

øvrige regionale kompetenceprojekter, idet de anvender action learning som metode 

(vekselvirkning mellem seminar og 1:1 rådgivning samt studerende) i modsætning til 

øvrige projekter. Operatøren er som den eneste i partnerskabet en videregående uddan-

nelsesinstitution. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet Digital ledelseskultur opnår tilsagn på op til 8.000.000 kr. 

fra Socialfonden (svarende til maksimalt 60 pct. af de støtteberettigede udgif-

ter), fordelt med 1.600.000 kr. øremærket Region Sjælland og 6.400.000 kr. til 

øvrige regioner. Midlerne til Region Sjælland er betinget af, at både 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 52: Tilsagn (A-sag) 

Overvågningsudvalget og Europa-Kommissionen godkender flytning af det på-

gældende beløb fra den anden regionskategori i Socialfonden. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG SOCIAL INKLUSION 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 17: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Compress 

Operatør TietgenSkolen 

Vigtigste partnere 
Aarhus Tech, Køge Handelsskole, Mercantec, Erhvervsaka-

demiet Lillebælt 

Nuværende slutdato: 10-08-2020 Ønsket slutdato: 31.12.2021 

Samlet resttilsagn: 4.727.886 kr. Ønskede midler: 5.532.046 kr. 

Geografisk fokus: Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 

Drivkraft: Kvalificeret arbejdskraft og so-

cial inklusion 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at hjælpe SMV’er indenfor fremstillingssektoren med at blive 

mere ressourceeffektive. Virkemidlerne er kompetenceudvikling, der skal sætte med-

arbejderne i stand til at omsætte deres kendskab til produktionsprocesser, råstoffer og 

halvfabrikata til effektiv anvendelse af ressourcerne, der også omfatter virksomhedens 

forbrug af energi og vand.  

 

Kompetenceudviklingen varetages primært af de medvirkende erhvervsskoler og er-

hvervsakademier i samarbejde med de deltagende virksomheder og de øvrige partnere 

i projektet, der er landsdækkende med en bred partnerkreds bestående af skoler, rådgi-

vere, videninstitutioner og arbejdsmarkedets parter (brancheorganisationer). Regio-

nerne indgår også i samarbejdet. 

 

Kompetenceudviklingen spænder over et bredt indhold fra LEAN til projektledelse og 

fra materialekendskab til innovation. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres på for-

skellig vis fra læring direkte i produktionen til traditionelle kurser med mellemliggende 

træning med eller uden e-læring. Hvilken kompetenceudvikling der gennemføres og 

hvordan, fastlægges i det enkelte virksomhedsprojekt ud fra virksomhedens konkrete 

behov og vækststrategi.  

 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet ønsker at udvide målgruppen til at omfatte samtlige SMV’er og ikke kun 

fremstillingssektoren. Projektets fokus vil være på krisemanagement som følge af 

COVID-19. Projektet vil bl.a. kunne hjælpe SMV’er, der oplever tab af betydende ker-

nekunder, reduceret efterspørgsel på eksisterende produkter/services, sammenbrud af 

de værdikæder, som virksomheden baserede sin produktion og afsætning på, økono-

misk svækkelse, der forhindrer produktion til lager, ændringer af arbejdsorganisering 

ift. COVID-19-restriktioner, tab af fysisk kundekontakt, omstilling til digital kommu-

nikation mv.    
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 17: Tilsagn (A-sag) 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at Compress allerede på nuværende tidspunkt har fokus på at 

styrke virksomheders kompetencer, så de agilt kan håndtere udfordringer, og dermed 

hurtigt vil kunne omstille fokus, så SMV’ernes ændrede behov imødekommes, herun-

der fokus på krisemanagement som følge af udfordringerne, der opstår på grund af 

COVID-19-krisen. 

 

Compress har stort set opbrugt alle deres nuværende strukturfondsmidler, så for at 

imødekomme en udvidet målgruppe og håndtere nye udfordringer hos virksomhederne 

vil det være nødvendigt at foretage de ønskede projektændringer og udvide tilsagnet. 

Det vurderes, at der er en god sammenhæng mellem de ønskede ressourcer og projekt-

ændringer, de foreslåede løsninger og indholdet af det eksisterende projekt. Det vur-

deres, at TietgenSkolen har både kapaciteten og kompetencerne til at gennemføre de 

ønskede ændringer, da de har stor erfaring med kompetenceudvikling og struktur-

fondsprojekter generelt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet Compress opnår tilsagn på op til 5.532.046,00 fra Social-

fonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de støtteberettigede udgifter). 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 22: Delvist tilsagn (A-sag) 

Projekt Vækstrettet Kompetenceudvikling 

Operatør Erhvervshus Fyn  

Vigtigste partnere 

Udvikling Fyn, Trekantområdet Danmark, Udvikling Vejen, 

Vejle Erhverv, Fyns Maritime Klynge, Odense Robotics, 

BygFyn 

Nuværende slutdato: 31-08-2021 Ønsket slutdato: 30-09-2022 

Samlet resttilsagn: 24.897.780 kr. Ønskede midler: 6.750.000 kr. 

Geografisk fokus: Syddanmark 
Drivkraft: Kvalificeret arbejdskraft og so-

cial inklusion 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at sikre private virksomheder kvalificeret arbejdskraft gennem 

kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. De kompetencegivende aktiviteter 

bliver tilrettelagt med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov. 

 

Projektet er målrettet små og mellemstore virksomheder indenfor robot-, den stålpro-

ducerende-, bygge- samt fødevarebranchen, hvor projektet ser et særligt behov for kva-

lificeret arbejdskraft, og hvor manglen på medarbejdere med de rette kompetencer er 

en hindring for at udnytte det store vækstpotentiale, der ifølge projektet er i brancherne. 

Projektet etablerer brancheakademier inden for de fire brancher; herefter gennemføres 



 

   

 

16/25 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 22: Delvist tilsagn (A-sag) 

kompetenceafdækning, -tilførsel og -udvikling i virksomhederne. Herefter tilpasser det 

enkelte branchepartnerskab indsatsen til eget behov.   

 

Grundlaget for projektet er, at arbejdsmarkedets partner har ønsket, at de mange alle-

rede eksisterende tilbud inden for efter- og videreuddannelse kan aktiveres af et bran-

cheakademi med indsigt i de særlige problemstillinger, den enkelte virksomhed står 

overfor. I tilfælde hvor dette ikke kan lade sig gøre, skræddersyr brancheakademierne 

tilbud til den enkelte virksomhed. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet har spurgt 30 virksomheder, hvordan COVID-19 har påvirket deres virksom-

hed, og hvilke behov virksomhederne har som følge heraf. Virksomheder på tværs af 

de fire brancher (robot, stål, byggeri og fødevarer) er udfordret af COVID-19-

relaterede forhold, og i alle brancherne er digitalisering af salg og service blevet et akut 

behov som følge af markedets respons på COVID-19. Virksomhederne efterspørger 

ligeledes kompetenceudvikling på strategier til, hvordan man kan komme igennem kri-

sen og ud på den anden side med en rentabel virksomhed i behold. På trods af at virk-

somhederne mangler likviditet, har de brug for at kunne udvikle kompetencer hos ejer-

ledere og medarbejdere i håndteringen af nye problemstillinger under og efter COVID-

19-krisen.  

 

I relation til COVID-19 ønsker projektet derfor i perioden 2020 – 2021 at tage en del 

af bevillingen og reservere 6 mio. kr. til udvikling af kompetencer indenfor digitalt 

salg og service samt indenfor strategiudvikling på tværs af de fire akademier. Desuden 

vil projektet gerne have den maritime sektor med, fordi der ifølge projektet er brug for 

viden om, hvordan produktionen kan ændres.  

I samme periode ønsker projektet at intensivere indsatsen for at koble virksomheder 

med behov indenfor kompetenceudvikling i digitalt salg og service samt strategiudvik-

ling til eksisterende, prisbillige tilbud i det omfang, det er muligt, for at imødekomme 

det store behov, brancheakademierne møder i markedet.  

 

I lyset af den nuværende situation og den manglende likviditet i virksomhederne øn-

skes de 50 pct., som virksomhederne i dag selv skal betale, finansieret af erhvervs-

fremmemidler. Derfor søges om 3 mio. kr. til denne indsats. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet med de ansøgte ændringer imødekommer virksom-

hedernes ændrede behov som følge af COVID-19-krisen. Ændringerne er relevante, 

fordi virksomhedernes behov for at udvikle kompetencer hos ejerledere og medarbej-

dere, for at kunne håndtere nye problemstillinger under og efter COVID-19, adresseres 

og kombineres med øget offentlig finansiering for at imødekomme virksomhedernes 

manglende likviditet.  

 

Sekretariatet vurderer, at der er en fin sammenhæng mellem de ønskede projektæn-

dringer, den foreslåede løsning og indholdet af det eksisterende projekt, fordi projektet 

bl.a. pga. brancheakademierne agilt kan håndtere udfordringer, og dermed hurtigt vil 

kunne omstille fokus til at imødekomme virksomhedernes ændrede behov.  

 

Sekretariatet vurderer, at operatøren (og partnerskabet) har den fornødne kapacitet og 

kompetencer til at gennemføre de foreslåede ændringer. 

 

Sekretariatet vurderer, at kun 3 mio. kr. ud af de i alt 6,75 mio. kr., som projektet 

ansøger om, går til en direkte COVID-19 relateret indsats, hvorimod de resterende 3,75 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 22: Delvist tilsagn (A-sag) 

mio. kr. søges til lønmidler til bl.a. projektoperatøren, der skal finansiere udskydelsen 

af projektets øvrige aktiviteter. Derfor indstilles projektet kun til delvist tilsagn. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Vækstrettet kompetenceudvikling” opnår delvist tilsagn 

på op til 2.270.100 kr. fra Socialfonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de 

støtteberettigede udgifter). 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et delvist tilsagn til projektet 

på op til 729.900 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens socialfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 59: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Styrket erhverv i gadeplan 

Operatør Svendborg Kommune 

Vigtigste partnere 
Faaborg-Midtfyn Kommune, Ærø Kommune, Langeland 

Kommune 

Nuværende slutdato: 31-12-2020 Ønsket slutdato 31-12-2021 

Samlet resttilsagn: 7.709.412 kr. Ønskede midler: 4.700.000 kr. 

Geografisk fokus: Fyn 
Drivkraft: Kvalificeret arbejdskraft og so-

cial inklusion 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at styrke den lokale detailhandel, så det understøtter de sydfyn-

ske kommuners styrkeposition indenfor Oplevelseserhverv og turisme. Der er fokus på 

digitalisering af forretningen gennem skræddersyede forløb.  

 

Forløbene består dels af kollektive opkvalificeringsforløb (undervisning) kombineret 

med 1:1 sparring og praksistræning (i egen virksomhed) og dels mulighed for indivi-

duelle ekspertmentorforløb samt netværksarrangementer.  

 

Der forventes ca. 180 deltagervirksomheder og ca. 200 deltagere.  

 

COVID-19-relevante ændringer 

Som følge af COVID-19 er omsætningen og indtjeningen i erhverv i gadeplan (detail-

handel) faldet. Udsigterne er usikre og potentielt langvarige. Virksomhederne har ar-

bejdet med digitalisering og e-handel i deres forretningsmodel via det eksisterende 

projekt. Projektet ønsker (også for at ruste detailhandlen til COVID-19-situationen) at 

bygge oven på dette ved at intensivere de indsatser, som har virket godt og været ef-

terspurgte af virksomhederne. Det gælder fx 1:1 vejledning, ekspertmentor og net-

værksaktiviteter. Dertil ønsker projektet i lyset af COVID-19 en udvidelse med nye 



 

   

 

18/25 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 59: Tilsagn (A-sag) 

virksomheder, som vil få den fulde pakke af aktiviteter fra fælles kompetenceudvik-

lingskurser til individuel vejledning mv.  

Der forventes ca. 50 nye deltagervirksomheder samt intensivering af indsatsen for de 

eksisterende ca. 200 virksomheder og 250 deltagere, hvor indsatsen allerede er øget 

under COVID-19-krisen for at fastholde virksomheder og momentum i projektet.  

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at indsatsen er relevant og har stort potentiale i relation til mål-

gruppen af COVID-19-ramte virksomheder pga. fokus på detailhandlen i gadeplan. 

Derudover er der fokus på digitalisering af disses forretning (e-handel osv.), hvilket 

også vurderes relevant og gennemførligt i lyset af COVID-19.  

 

Indsatsen vurderes at kunne iværksættes inden for rammerne af annonceringen med de 

ansøgte ressourcer, metoder og ønsker om tilpasning til mere fokus på 1:1-vejledning, 

ekspertmentor og netværk. Det vurderes, at indsatsen kan være med til at fastholde/ru-

ste virksomheder, som er ramt af COVID-19-krisen.  

 

Operatøren vurderes hidtil at have vist, at der er interesse for projektet, og at det kan 

levere effekter. Der er på nuværende tidspunkt rekrutteret det forventede antal delta-

gervirksomheder og deltagere.  

 

Sekretariatet vurderer, at der er et tæt samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktø-

rer. Sekretariatet er særligt opmærksom på erhvervshusenes og kommunernes rolle og 

opgaver og vil i den senere legalitetskontrol sikre, at disse er i overensstemmelse med 

lov om erhvervsfremme. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at:  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at an-

søgningen til projektet ”Styrket erhverv i gadeplan” opnår tilsagn på op 

til 3.100.000 kr. fra Socialfonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de støtte-

berettigede udgifter).  
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op 

til 1.600.000 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020.  

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgnin-

gen modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens socialfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskon-

trol. 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn. 

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 20: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Vilje til vækst (Socialfond) 

Operatør Erhvervshus Nordjylland 

Vigtigste partnere - 

Nuværende slutdato: 31-12-2020 Ønsket slutdato 31-08-2022 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 20: Tilsagn (A-sag) 

Samlet resttilsagn: 9.503.850 kr. Ønskede midler: 7.900.000 kr. 

Geografisk fokus: Nordjylland 
Drivkraft: Arbejdskraft og social inklu-

sion  

Det eksisterende projekt 

Projektet har et overordnet formål om at skabe flere vækstvirksomheder i Region 

Nordjylland. Projektet har endvidere til formål at fastholde og styrke den koordinerede 

indsats i Nordjylland samt supplere indsatsen med øvrige tiltag; dels for at sikre, at der 

er et ensartet tilbud i hele Nordjylland uafhængig af kommunegrænser og dels for at 

sikre, at flere potentielle vækstvirksomheder får udviklet deres virksomhed i denne 

retning. 

Der foretages en screening af virksomhederne, der bl.a. giver overblik over deres 

vækstpotentiale, og på baggrund heraf udarbejdes der en handlingsplan for virksom-

heden i samarbejde ml. virksomheden, den lokale erhvervskonsulent og en konsulent 

fra Erhvervshuset, der skal kortlægge præcist, hvilke virkemidler der kan understøtte 

virksomheden i at udløse dens vækstpotentiale. På baggrund af handlingsplanen gives 

virksomheden tilsagn eller afslag til deltagelse i projektet. 

Handlingsplanen udarbejdes således på grundlag af screening samt følgende 4 vækst-

spor: 1) Ekspansion i nye sektorer, 2) Internationalisering, 3) Nye produkter, ydelser, 

forretningsmodeller og 4) Optimering/effektivisering. Handlingsplanen danner bag-

grund for virksomhedernes indhentning af tilbud på kompetenceudvikling. 

Selve kompetenceudviklingen tager bl.a. udgangspunkt i virksomhedens strategi og 

har til formål dels at afklare virksomhedens kompetencegab i forhold til at indfri dens 

vækstpotentiale, dels at kompetenceudvikle virksomhedens ledelse og medarbejdere 

således, at virksomheden efterfølgende har de rette kompetencer til at indfri sit vækst-

potentiale. Der kan både være tale om holdundervisning og virksomhedsforlagt kom-

petenceudvikling afhængig af, hvad der dækker virksomhedens behov bedst. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet vil imødekomme de udfordringer, som de har erfaret, at de nordjyske virk-

somheder fokuserer på under krisen og i en ny tid efter krisen herunder fx a) opkvali-

ficering af medarbejdere til at varetage andre funktioner i virksomheden ifm. nye for-

retningsmodeller eller anvendelse af alternative afsætningskanaler, b) øget kompeten-

ceniveau ifm. øget digitalisering og effektivisering af forretningsgange, c) ledelses-

kompetencer, herunder distanceledelse og kriseledelse, d) opkvalificering af internati-

onaliseringsmedarbejdere herunder forhandling og køb/salg til kriseramte markeder og 

e) tilførsel af øgede kompetencer til at kombinere virksomhedernes strategiske indsat-

ser. Projektet vil have fokus på at sikre, at virksomhederne som minimum forbliver i 

status quo under krisen. Det forventes, at 100 nordjyske virksomheder (hovedsageligt 

nye ift. eksisterende projekt) vil deltage. Virksomhedernes egenbetaling forventes at 

blive sat ned til 10 pct. (6.000 kr.) mod 15 pct. (9.000 kr.) i det eksisterende projekt. 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektets ansøgte ændringer har relevans og potentiale til at 

imødekomme de nordjyske virksomheders ændrede behov som følge af COVID-19-

krisen, da projektet har fokus på at tilbyde kompetenceudviklingsforløb, der tilpasses 

virksomhedernes udfordringer som følge af COVID-19-krisen. Vilje til vækst har ud-

møntet alle midlerne i der eksisterende projekt, så for at imødekomme virksomheder-

nes udfordringer vil det være nødvendigt med en udvidelse af tilsagnet og en projekt-

forlængelse. Projektet vil derfor med tillægsansøgningen have fokus på at styrke 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 20: Tilsagn (A-sag) 

virksomhedernes kompetencer til at håndtere udfordringer som følge af COVID-19. 

Projektet ligger derfor også i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt. 

 

Projektoperatøren har indtil videre gennemført det eksisterende projekt på tilfredsstil-

lende vis, og da tillægsansøgningen bygger på samme setup, vurderes operatøren at 

have kapacitet og kompetencer til at gennemføre tillægsansøgningen. Projektet vurde-

res at bidrage til forenkling af erhvervsfremmesystemet, da virksomhederne gennem 

erhvervshuset får en indgang og henvises til den mest relevante indsats.  

 

Med den anmodede projektforlængelse vil projektet vare i alt 6 år og 8 måneder. Ud-

gangspunktet i strukturfondsreglerne er, at projektet ikke skal vare længere end 5 år 

for ikke at få karakter af drift. Sekretariatet vil derfor gå i yderligere dialog med ansø-

ger vedrørende projektperiodens længde. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at an-

søgningen til projektet ”Vilje til vækst” opnår tilsagn på op til 7.900.000 kr. 

fra Socialfonden (svarende til maksimalt 50 pct. af de støtteberettigede udgif-

ter). 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer, projektperiode og øvrig 

legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at 

gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

INTERNATIONALISERING 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 73: Tilsagn (A-sag) 

Projekt  Zealand International  

Operatør  Erhvervshus Sjælland  

Vigtigste partnere  Dansk Industri, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 

Nuværende slutdato: 31-05-2021  Ønsket slutdato: 31-12-2021  

Samlet resttilsagn: 19.680.9820 Ønskede midler: 3.811.253 kr.  

Geografisk fokus: Region Sjælland  Drivkraft: Internationalisering  

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at øge produktiviteten og beskæftigelsen i virksomhederne 

i Region Sjælland. Det sker gennem en indsats, der fokuserer på at skabe nye vækst-

virksomheder gennem internationalisering. Indsatsen tager udgangspunkt i en om-

hyggelig screening af SMV’er og sikrer, at indsatsen rettes mod netop de SMV’er, 

der har størst vækst- og internationaliseringspotentiale. Kernen i indsatsen er et rej-

seholdsforløb, der tilfører virksomhederne konkret og anvendelig viden og kompe-

tencer vedrørende internationalisering. Der tages udgangspunkt i den enkelte virk-

somheds specifikke forretningsmæssige situation, og rådgivningen og sparringen 

skræddersyes til den enkelte virksomhed. 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 73: Tilsagn (A-sag) 

COVID-19-relevante ændringer 

Projektet vil sætte fart på virksomhedernes udvikling af nye digitale forretningsmo-

deller ift. eksport, hvilket blandt andet vil ske via flere og andre typer af events, 

herunder webinarer, som understøtter virksomhedernes modningsproces frem mod 

eksport. Disse aktiviteter vil blive markedsført bredt i region Sjælland i samarbejde 

med DI og andre erhvervsorganisationer. Konkret ønsker Erhvervshus Sjælland at 

forøge antallet af SMV’er i region Sjælland, som gennemfører projektets screening 

med 50 stk., svarende til en forøgelse på 25 pct. ift. det eksisterende mål. Ligeledes 

ønskes en forøgelse af antal rejseholdsforløb med 15 stk., svarende til en forøgelse 

på 20 pct. i forhold til det eksisterende mål. Det skal sikre, at SMV’er, der på ek-

sportsiden er ramt af COVID-19, og virksomheder, der har et uforløst eksportpo-

tentiale, motiveres til at forfølge dette samtidig med, at de hjælpes ind i projektets 

mere intensive og rådgiverdrevet eksportudviklingsforløb. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at indsatsen er et relevant tilbud til virksomheder i region 

Sjælland, i forhold til at imødekomme virksomhedernes ændrede behov her og nu 

som følge af COVID-19 krisen, ved at adressere den enkelte virksomheds udfor-

dringer og behov gennem screening og tilbud om et rejseholdsforløb, med besøg af 

erfarne forretningsudviklere. Det vurderes, at der er en fornuftig sammenhæng mel-

lem den ønskede aktivitetsforøgelse, der vedrører 50 ekstra screeninger og 15 ekstra 

rejseholdforløb, og det ansøgte beløb. Det vurderes, at Erhvervshus Sjælland har 

kapaciteten og kompetencer til at gennemføre løsningen, og der vurderes ikke at 

være overlap til andre indsatser. Endelig vurderes det, at der i øvrigt er god sam-

menhæng med det øvrige erhvervsfremmesystem, med Erhvervshus Sjælland som 

knudepunkt og gennem projektets partnere.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at:  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at 

ansøgningen til projektet Zealand International opnår tilsagn på op til  

3.154.140 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 60 pct. af de 

støtteberettigede udgifter).  
- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på 

op til 657.113 kr.  fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020.  

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøg-

ningen modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en 

række udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig lega-

litetskontrol.   

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til 

at gennemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt til-

sagn.   

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 15: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering 

Operatør Erhvervshus Hovedstaden 

Vigtigste partnere DI Handel 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 15: Tilsagn (A-sag) 

Nuværende slutdato: 31-12-2021 Ønsket slutdato: 31-12-2021 

Samlet resttilsagn: 14.330.447 kr. Ønskede midler: 5.646.710 kr. 

Geografisk fokus: Hovedstaden Drivkraft: Internationalisering 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at støtte virksomheder i deres udvikling og vækst. Det sker ved 

at styrke virksomhedernes strategiske arbejde inden for internationalisering, digitali-

sering og automatisering og derigennem forbedre virksomhedernes forudsætninger for 

at udvikle nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet. Projektet gennemføres 

for 40 virksomheder, der kan udvikle vækstplaner for at øge omsætningen eller for at 

indfri andre vækstambitioner. 

 

Projektet benytter 1:1 vejledning og rådgivning i kombination med gruppeforløb. På 

den måde gennemgår virksomhederne på den ene side forløb, hvor de i samarbejde 

med en forretningsudvikler fra Erhvervshus Hovedstaden suppleret med private rådgi-

vere kan få udarbejdet virksomhedsspecifikke vækstplaner tilpasset deres udfordringer 

og potentialer. På den anden side modtager de viden gennem fællesaktiviteter i grup-

per, der er sammensat således, at virksomhederne i de enkelte gruppeforløb enten har 

lignende produkter, eksporterer til samme lande eller på anden vis har lignende pro-

blemstillinger, de står over for. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Med tillægsbevillingen ønsker projektet at gennemføre yderligere tre gruppeforløb, der 

kan skabe værdi for i alt 25 virksomheder. Projektet ønsker også en vis grad af digital 

tilpasning af aktiviteterne som følge af krisen. Projektets planlagte aktiviteter og ind-

hold vurderes af ansøger til stadig at ramme målgruppen, og ændringen er derfor for-

trinsvis relateret til en skalering ved at tilbyde forløb for yderligere virksomheder. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet gennem en tillægsbevilling kan imødekomme virk-

somhedernes ændrede behov. De deltagende virksomheder har over for ansøger be-

kræftet, at projektets nuværende aktiviteter og tilbud i høj grad imødekommer virk-

somhedernes behov som følge af COVID-19 krisen. Deltagervirksomhederne har over 

for ansøger oplyst, at deres højeste prioritet efter krisen er at få fat i nye kunder og som 

anden prioritet at udarbejde en ny strategi. Likviditetsudfordringer er på en tredje 

plads. Da projektet netop arbejder med vækstplaner og fokuserer på kundesegmenter 

internationalt og strategiarbejde, vurderes sekretariatet, at en skalering af projektet med 

yderligere vækstforløb vil hjælpe flere virksomheder med at komme igennem COVID-

19 krisen. Tillægsbevillingen vil med en øget finansiering på ca. 35 pct. forøge antallet 

af deltagervirksomheder med ca. 60 pct., idet ansøger oplyser, at tillægsbevillingen 

udelukkende vil gå til virksomhederne (der er ikke behov for flere udgifter til projekt-

ledelse og lignende). Erhvervshus Hovedstaden vurderes at have kapacitet og forud-

sætninger for at gennemføre den udvidede indsats. Projektet har snitflader til det kom-

mende landsdækkende initiativ “Øger eksportparathed i SMV’er”, som erhvervshu-

sene lancerer. Det landsdækkende projekt har dog ikke specifikt fokus på digitalise-

ring, og da Erhvervshus Hovedstaden tager del i begge indsatser vurderes der ikke at 

være risiko for uhensigtsmæssige overlap i de to indsatser.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 15: Tilsagn (A-sag) 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering op-

når tilsagn på op til 4.151.992 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 50 

pct. af de støtteberettigede udgifter). 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

1.494.717 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

GRØN OMSTILLING OG CIRKUKÆR ØKONOMI 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 77: Tilsagn (A-sag) 

Projekt Bæredygtig Bundlinje Bornholm 

Operatør Gate21 

Vigtigste partnere Business Center Bornholm 

Nuværende slutdato 31-12-2020 Ønsket slutdato: 31-12-2021 

Samlet resttilsagn: 4.539.635 kr. Ønskede midler: 2.650.000 kr. 

Geografisk fokus: Bornholm 
Drivkraft: Grøn omstilling og cirkulær 

økonomi 

Det eksisterende projekt 

Projektet har til formål at støtte små og mellemstore virksomheder på Bornholm i grøn 

forretningsudvikling med fokus på energi- og materialeeffektiviseringer og muligheder 

for at opnå konkurrencefordele ved at indtænke produkter eller services i en cirkulær 

økonomi. Målet er, at 30-40 virksomheder får udviklet en grøn forretningsmodel, som 

kan lede til energi- og materialeeffektiviseringer. Heraf vil 15-20 virksomheder via et 

individuelt konsulentforløb udvikle en helhedsorienteret grøn forretningsmodel til ud-

møntning af en ny grøn forretningsidé, og 15-20 virksomheder vil via netværks-base-

rede forløb udvikle en grøn forretningsmodel med fokus på optimering af virksomhe-

dens eksisterende forretningsmodel. Projektets formål og effekter sikres gennem tvær-

gående workshops, udvikling af grønne forretningsmodeller, rådgivning tilknyttet for-

løbene, ligesom udvalgte projektpartnere vil følge virksomhederne både under og efter 

udviklingsforløbet. Endelig har virksomhedernes mulighed for at søge investerings-

støtte til gennemførelse af de første elementer i den grønne forretningsmodel.  

 

COVID-19-relevante ændringer 

Der er især behov for mere tid til at sikre, at virksomhederne får det fulde udbytte ud 

af projektet og når i mål med udviklingen af deres grønne forretningsmodeller. Foruden 

tid kræver det, at virksomhederne får nye redskaber, så de igen kan fokusere på grøn 

forretningsudvikling. Ved en forlængelse af projektet til hele 2021 vil partnerkredsen 

understøtte virksomhederne i den videre eksekvering af deres grønne handlingsplaner, 

så de høster de økonomiske og miljømæssige gevinster ved en grøn omstilling, bl.a. 

via styrkede værdikædesamarbejder. Desuden vil projektet skabe rammerne for at 

fremtidssikre virksomhederne ift. nye markedsbetingelser efter COVID-19 og sikre 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 77: Tilsagn (A-sag) 

virksomhedernes konkurrenceevne samt fastholde og skabe arbejdspladser. Det giver 

mulighed for at nå minimum 40 virksomheder direkte og at afvikle virtuelle workshops 

og yderligere netværksaktiviteter. Løsningen muliggør at kunne iværksætte hurtige, 

effektive og værdiskabende indsatser tilpasset virksomhedernes nye virkelighed og in-

deholder tre elementer: Skræddersyede rådgivningsforløb, videreudvikling af virksom-

hedsnetværk og udvikling på leads ift. symbioser og værdikæder. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer, at projektet med ansøgningen imødekommer et behov på Born-

holm for at understøtte virksomhedernes ændrede behov og udfordringer pga. COVID-

19. Det er svært at sikre, at virksomhederne fortsætter den grønne omstilling, de var i 

gang med før krisen. Ansøgningen har relevans og potentiale for virksomhederne på 

Bornholm gennem flere og varierede indsatser, tilpasset deres behov. Samtidig skale-

res den samlede indsats ved at hjælpe flest mulige virksomheder i gang eller videre 

med den grønne omstilling, der resulterer i øget energi- og ressourceeffektivitet. Des-

uden vil projektet skabe rammerne for at fremtidssikre virksomhederne ift. nye mar-

kedsbetingelser i kølvandet på COVID-19 og at sikre virksomhedernes konkurrence-

evne, fastholde og skabe arbejdspladser samt styrke produktiviteten. Endvidere vurde-

res det, at der er god sammenhæng mellem de ønskede ressourcer, og forlængelse af 

projektet samt sammenhæng til indholdet i det eksisterende projekt.  

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet Bæredygtig Bundlinje Bornholm opnår tilsagn på op til 

2.000.000 kr. fra Regionalfonden (svarende til maksimalt 50 pct.) af de støttebe-

rettigede udgifter). 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bevilliger et tilsagn til projektet på op til 

650.000 kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler afsat i 2020. 

- Tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler er betinget af, at ansøgningen 

modtager tilsagn fra Erhvervsstyrelsens regionalfondsmidler. 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række ude-

stående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen (ved sager med 

strukturfondsmidler) mandat til at gennemføre opfølgende sagsbehandling inden 

udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 

Faktuelle oplysninger Sag nr. 48: Tilsagn (A-sag) 

Projekt 
Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Re-

gion Midtjylland – implementering 

Operatør Ringkøbing-Skjern kommune 

Vigtigste partnere En række midtjyske kommuner m.fl. 

Nuværende slutdato: 31-03-2022 Ønsket slutdato: 31-03-2022 

Samlet resttilsagn: 22.061.898 kr. Ønskede midler: 2.000.000 kr. 

Geografisk fokus: Midtjylland 
Drivkraft: Grøn omstilling og cirkulær 

økonomi 

Det eksisterende projekt 
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Faktuelle oplysninger Sag nr. 48: Tilsagn (A-sag) 

Projektet har til formål, at små og mellemstore virksomheder får en plan for at realisere 

energibesparelser og besparelser i CO2-regnskabet. Gennem projektet vil 200 små og 

mellemstore virksomheder i Region Midtjylland få udarbejdet en grøn forretningsmo-

del, der klarlægger deres potentialer for energi- og ressourceeffektiviseringer. Heraf 

vil 24 virksomheder modtage tilskud til implementering af de grønne forretningsmo-

deller. I projektet spiller de deltagende kommuner en fremtrædende rolle som operatør, 

i rekrutteringsfasen og i forbindelse med sparring med virksomhederne. 

 

COVID-19-relevante ændringer 

Med udgangspunkt i en fastholdelse af projektets aktiviteter og samme antal screenede 

virksomhed ønsker ansøger at tilbyde grønne forretningsmodeller til flere virksomhe-

der samt at hæve tilskudsprocenten i implementeringsfasen. Konkret ønsker projektet 

at udvide antallet af forretningsmodeller fra nuværende 24 til 36 samtidig med, at til-

skudsprocenten til implementeringsprojekter hæves fra aktuelt 15 pct. til ca. 30 pct. 

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet vurderer begge tiltag vil øge projektets attraktivitet for virksomheder, og 

at de vil bidrage til at bringe deltagervirksomhederne styrket igennem COVID-19 kri-

sen. Projektets partnerkreds består primært af kommuner, som gennem deres tætte kon-

takt med virksomheder varetager rekruttering og følger virksomhederne gennem pro-

jektforløbet. Projektet vurderes derfor foreneligt med forenkling og konsolidering af 

erhvervsfremmesystemet, da kommunerne spiller en langt mere fremtrædende rolle 

end i lignende indsatser. 

 

Indstilling 

Det indstilles, at: 

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indstiller til Erhvervsstyrelsen, at ansøg-

ningen til projektet ”Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder i Re-

gion Midtjylland” opnår tilsagn på op til 2.000.000 kr. fra Regionalfonden (sva-

rende til maksimalt 50 pct. af de støtteberettigede udgifter). 

- Projektet indstilles til tilsagn under forudsætning af, at der afklares en række 

udestående forhold, herunder fx budget, indikatorer og øvrig legalitetskontrol.  

- Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse giver Erhvervsstyrelsen mandat til at gen-

nemføre opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn.  

 

 


	Bilag 5.3: Indstillingsnotat vedr. tilsagns- og drøftelsessager

