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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af en 

pulje på 35 mio. kr. til ansøgninger under Lokale erhvervspotentialer: Stær-

kere SMV’er på Sjælland og øerne. 

 

Baggrund 

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

søgninger inden for temaet Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på 

Sjælland og øerne. Ansøgningsrunden udmønter strukturfondsmidler øre-

mærket Region Sjælland, som sammenlignet med de andre regioner har haft 

markant lavere fremgang i BNP. Der er afsat i alt 35 mio. kr. til indsatsen, 

herunder 30 mio. kr. fra Regionalfonden og 5 mio. kr. af de decentrale er-

hvervsfremmemidler (DEM). 

 

Indsatsen har til formål at styrke forudsætningerne for omstilling og udvik-

ling/vækst i virksomhederne, også i lyset af COVID-19. Efter dialog med 

sjællandske aktører er fokus i udmøntningen på tre potentielle indsatsområ-

der: 1) Udnyttelse af de forudsætninger for udvikling som store projekter 

som fx Femern Bælt bidrager til at skabe; 2) omstilling og professionalise-

ring i etablerede virksomheder; og 3) professionalisering i nyere etablerede 

virksomheder.  

 

Løsning 

Sekretariatet har kun modtaget én ansøgning, som har ansøgt hele det afsatte 

beløb på 35 mio. kr. Det drejer sig om følgende projekt, hvor ansøger står i 

parentes: 

• Gennemgribende forandringer på Sjælland og øerne (Erhvervshus 

Sjælland). Scorer 85 point 

 

Ansøgningen indstilles til tilsagn med en samlet støtte på i alt op til 35 mio. kr., dvs. 

til alle midler i puljen.  

 

Ansøgningen favner en lang række af sjællandske aktører, som er gået sammen om 

én ansøgning. Deltagerkredsen omfatter således DTU, Roskilde Universitet, Zea-

land Business College, Professionshøjskolen Absalon, Copenhagen Capacity, Fe-

mern Belt Development, Knowledge Hub Zealand, Kalundborg Symbiose, Business 

Lolland Falster, Sorø Erhverv, Vordingborg Erhverv, Business Faxe og Connect 

Køge.  

 

Projektets formål er at øge antallet af vækstvirksomheder ved at styrke et mere 

komplet økosystem, hvor SMV’er i højere grad udnytter mulighederne for samar-

bejde og videntilførsel. Projektet adresserer de sjællandske erhvervsstyrker fra det 

regionale kapitel om Sjælland som fx bioproduktion, fødevarer, Femern korridor og 

de muligheder, bygge- og anlægsbranchen giver. Projektet består af tre 
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indsatsområder: 

 

1. ”Femern korridor” med fokus på udvikling af konkurrencedygtige 

SMV’er inden for bygge- og anlægsbranchen og serviceindustrien. 

2. ”Bioproduktion og fødevarer” med fokus på at udvikle SMV’er, der kan 

eksportere og kobles på internationale værdikæder inden for disse er-

hverv.  

3. ”Man on the moon” som er et 2-årigt forløb for virksomheder med et eks-

traordinært skaleringspotentiale. Minimum 155 virksomheder vil indgå i 

rådgivningsforløb, hvor de fx vil modtage sparring om forretningsudvik-

ling, produkttilpasning eller eksponering. 

 

Det er vurderingen, at der er tale om et stærkt projekt med en klar og logisk effekt-

kæde med tydelig sammenhæng mellem aktiviteter, output og effekter. Bag projek-

tet står en rigtig stærk partnerkreds, som vurderes at have de rette forudsætninger og 

kvalifikationer til at realisere indsats. Det vægtes også positivt, at projektet udnytter 

de sjællandske erhvervsstyrker fremhævet i det regionale kapitel, samt at indsatsen 

tager højde for de muligheder, som Femern Bælt-forbindelsen kan medføre. Endvi-

dere vurderes projektet at have et godt blik for og kapacitet til at møde virksomhe-

dernes behov i lyset af COVID-19.  

 

Sekretariatet gør opmærksom på, at projektpartner Femern Belt Development også 

behandles under dagsordenspunkt 7 Udmøntning af tillægsbevillinger og restmidler.   

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 6.2.2., der giver et overblik over ansøgningen, 

herunder ansøgt beløb, geografisk dækning, samlet score og indstilling til tilsagn. 

Ansøgningen samt indstillingsnotatet er tilgængelige for bestyrelsen i Admincont-

rol. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Endeligt tilsagn forventes udstedt i 

december. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgeren en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

pressemeddelelser om bestyrelsens beslutning efter mødet.  

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstilling i bilag 6.2.2 

(oversigtsnotat). 
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