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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af en pulje på 35 mio. kr. til an-

søgninger inden for temaet ”lokale erhvervspotentialer” – hele landet.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 at indkalde ansøgnin-

ger inden for temaet ”lokale erhvervspotentialer”. Puljen har til formål at styrke lo-

kale erhvervsvilkår i hele landet. Bestyrelsen afsatte en samlet økonomisk ramme 

på 35 mio. kr. til indsatsen fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

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

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

tur, tradition for handel og købmandskab samt ildsjæle, der brænder for nærområ-

det, har stor betydning for virksomheder og borgere. Det afspejles i Erhvervs-

fremme i Danmark 2020-2023, hvor lokal og regional forankring indgår som pejle-

mærke, og hvor der særligt i de regionale kapitler er fokus på de lokale vilkår, po-

tentialer og ressourcer, som virksomhederne møder rundt om i landet. 

 

Ønsket om en erhvervsfremmeindsats med stærk lokal forankring danner også ud-

gangspunkt for, at bestyrelsen besluttede at øremærke midler til projekter, som har 

fokus på særlige lokale behov og muligheder. Formålet med den lokal pulje er såle-

des at understøtte initiativer, som sætter rammen for lokale løsninger på lokale er-

hvervsmæssige udfordringer og potentialer - ikke mindst ved at udnytte forhold, 

som ikke gør sig gældende på samme måde i andre dele af landet, og som derfor 

kan danne udgangspunkt for et særligt, lokalt forankret projekt. Projekter skal der-

for tage udgangspunkt i et erhvervsmæssigt behov eller et potentiale, der findes i et 

afgrænset geografisk område. Afgrænsningen kan være grundet i naturskabte for-

hold eller tilstedeværelsen af flere virksomheder inden for en bestemt branche eller 

værdikæde.  

 

Puljen skal således ses som supplement til bestyrelsens tematiske annonceringer in-

den for bl.a. iværksætteri og internationalisering, som har medvirket til landsdæk-

kende erhvervsfremmetilbud, og som møder virksomhedsbehov, som er nogenlunde 

identiske på tværs af landet. Puljen er ligeledes et supplement til de lokale projekter, 

som er bevilget tilsagn under de tværgående annonceringer. Siden sin start har be-

styrelsen medfinansieret i alt 141 projekter, hvoraf godt halvdelen er lokale. Der vil 

i 2021 være i alt ca. 300 eksisterende lokale projekter. 

 

Løsning 

Sekretariatet har modtaget i alt 18 ansøgninger. Der er samlet ansøgt om godt 37 

mio. kr.  

 

Heraf indstilles syv ansøgninger til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 12,4 

mio. kr. Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansøger står i parentes: 

• Fyn som europæisk styrkeposition for medicinsk cannabis (Odense Kom-

mune), scorer 80 point  
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• Klar til Energi-ø Bornholm (Bornholms Regionskommune), scorer 80 point 

• Lystfiskerturisme i Limfjorden (Limfjordsrådet), scorer 75 point 

• Købmandskab 2,0 (Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande), scorer 75 point 

• Opskaleringsfabrikken (Odense Kommune - Invest in Odense), scorer 75 point 

• ElektroDigiVækst (Foreningen Sønderborg Vækstråd), scorer 70 point 

• MiXR (Aarhus Kommune, Filmby Aarhus), scorer 70 point 

Fælles for disse ansøgninger er, at der tages udgangspunkt i et konkret, lokalt poten-

tiale, der i særlig grad kendetegner et mindre afgrænset område, og at indsatsen kan 

varetages i et lokalt forankret ejerskab. Ligeledes er det tydeligt, at indsatsen er ef-

terspurgt af en branche eller en sammenhængende værdikæde. 

 

Derudover indstilles følgende to ansøgninger til drøftelse (ansøgt beløb i alt 3,7 

mio. kr.): 

• Next Step Himmerland (Destination Himmerland), scorer [63]68 point  

• Spinoff som vejen til nye vækstvirksomheder (UdviklingVejen), scorer [63]68 

point 

 

De to ansøgninger vurderes positivt på de fleste kriterier. De har dog det til fælles, 

at de kun i mindre grad kan siges at rette sig mod erhvervsmæssige udfordringer og 

potentialer, som alene gør sig gældende for det geografiske område, projekterne 

dækker. Hvis dette ikke vurderes tilstrækkelig højt, scores projekterne til 63 point 

(frem 

for de 68 point) og dermed afslag. ”Next Step Himmerland” har fokus på grøn om-

stilling af turismeerhvervet i Himmerland, mens ”Spinoff som vejen til nye vækst-

virksomheder” har fokus på at understøtte iværksætteri og spinoffs fra eksisterende 

virksomheder i Vejen Kommune og Billund Kommune. Derfor indstilles det, at be-

styrelsen drøfter, om de to ansøgninger skal gives tilsagn.  

 

Endelig indstilles ni ansøgninger til afslag. Det drejer sig om:  

• Additive Manufacturing (Fonden Business Kolding), scorer 61 point 

• InnoVirk - Innovation og Nyudvikling i Nordjyske Virksomheder (NordDan-

marks EU-Kontor), scorer 60 point 

• Ovation – Udviklingsprogram for kreative virksomheder og kunstnere (Slagte-

riet S/I), scorer 60 point 

• SMALLbusiness Tønder - FOOD BOOST (Tønder Erhvervsråd), scorer 59 

point 

• Gang i detailhandlen (Jammerbugt Kommune), scorer 55 point 

• BioNord - Cirkulær Bioøkonomi i Nordjyske Hotspots (Netværk for Bæredyg-

tig Erhvervsudvikling Norddanmark), scorer 55 point  

• BroPas og Grøn Høst (Holstebro Kommune), scorer 53 point 

• Vækststart Nordjylland (Aalborg Kommune, BusinessAalborg), scorer 52 po-

int 

• Food15 (Vejle Kommune - Erhvervenes Hus), scorer 52 point 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 6.1.2, der giver et overblik over ansøgningerne, 

herunder ansøgte beløb, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn.  I bilag 6.1.3 

redegøres kort for årsagen til sekretariatets indstillinger for de sager, der indstilles 
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til drøftelse (B-sager) eller afslag (C-sager). Ansøgningerne samt indstillingsnota-

terne er tilgængelige for bestyrelsen i AdminControl. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der i nogle tilfælde være behov for op-

følgende sagsbehandling, inden tilsagn kan udstedes. Alle tilsagn og afslag forven-

tes udstedt inden årets udgang. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mødet.  

Indstilling 
 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

• Godkender vedlagte indstillinger i bilag 6.1.2 for A- og C-sager (oversigtsno-

tat). 

• Drøfter og beslutter, om det lokale erhvervspotentiale er stærkt nok til, at der 

skal gives tilsagn til de to B-sager.  
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