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Bilag 6.3: Økonomiske midler til bestyrelsens disposition i 2019
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til opgave at igangsætte og finansiere decentrale erhvervsfremmeindsatser inden for de bevillinger,
der afsættes på de årlige finanslove samt at afgive indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra EU´s strukturfonde.
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Formålet med dette notat er at give et overblik over den samlede økonomiske ramme, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse (DEB) kan disponere over i 2019.
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Den økonomiske ramme til decentral Erhvervsfremme i 2019
På Finansloven er der i 2019 afsat 345,7 mio. kr. til igangsættelse af decentrale erhvervsfremmeaktiviteter. Af rammen for 2019 på 345,7 mio.
kr. er 50 mio. kr. afsat specifikt til turismeområdet.
Udover øremærkningen af midler til turismeområdet er det i den politiske
aftale fastlagt, at halvdelen af de resterende midler til decentrale erhvervsfremmeindsatser skal øremærkes til lokale indsatser. Fordelingen af den
samlede ramme til decentrale erhvervsfremmeindsatser i 2019 fremgår af
nedenstående figur 1.
Figur 1. Økonomiske rammer til decentrale erhvervsfremme i 2019
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Øremærkningen af midler til lokale indsatser skal jf. den politiske aftale
udmøntes ift. en vejledende regional minimumsfordeling, som fremgår af
tabel 1.
Tabel 1. Vejledende minimumsfordeling i mio. kr. og pct. af lokale
indsatser
Region
Nordjylland
Midtjylland
Syddanmark
Sjælland
Hovedstaden
Bornholm
Total

Mio. kr.
26,6
29,6
37,0
26,6
23,7
4,4
147,9

Procent
18
20
25
18
16
3
100

Decentral Erhvervsfremme i 2019 – allerede bevilgede midler
Af den samlede økonomiske ramme for 2019 på 295,7 mio. kr. (ex. turisme) har erhvervsministeren, med hjemmel i overgangsbestemmelserne i lovforslaget, omprioriteret 45,4 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmeaktiviteter. Midlerne er bl.a. disponeret med henblik på at
videreføre Business Center Bornholm, Destination Bornholm, to vækstaftaler i Region Sjælland, Copenhagen Capacity samt Greater Copenhagen i 2019.
Tabel 2. Overblik over disponible decentrale erhvervsfremmemidler
for 2019
Midler
Til disponering
Decentrale erhvervsfremmemidler

250,3 mio. kr.

Midler fra EU's- regionalfond og socialfond
Foruden at kunne disponere over midler til decentral erhvervsfremme
skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afgive indstilling til erhvervsministeren om anvendelse af midler fra EU´s strukturfonde.
I tabel 3 er der opgjort den ramme som DEB har til rådighed for perioden
2014-2020. Tallene er opgjort pr. 20. november 2018.
Tabel 3. Overblik ultimo november over ikke-disponerede Regionalog Socialfondsmidler for perioden 2014-2020
Midler
Regionalfondsmidler - samlet
Socialfondsmidler - samlet

Til disponering
225,3 mio. kr.
162,6 mio. kr.
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Beløbene kan ændre sig inden 31. december 2018 afhængig af de enkelte
Vækstforas indstillinger til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af strukturfondsmidler inden årsskiftet.
Til strukturfondsmidlerne, forventes der desuden, i sidste halvdel af
2019, at blive tilført en såkaldt resultatreserve (ekstra økonomiske midler) på i alt 180 mio. kr., fordelt med op 90 mio. kr. på hver fond, såfremt en række betingelser for modtagelse af reserven er opfyldt. De
præcise beløb er endnu ikke kendte.
Strukturfondsregelsættet er mindre fleksibelt end de decentrale erhvervsfremmemidler, der eksisterer en række bindinger på udmøntningen.
Regional- og Socialfondsmidler udmøntes jfr. regelsæt for strukturfonde
og EU’s statsstøtteregler.
Den økonomiske ramme 2020
Bestyrelsens økonomiske ramme for 2020 er sammensat af finanslovsbevilling på forventet 345,7 mio. kr., ikke disponerede regional- og socialfondsmidler for perioden frem til udgangen af 2020, resultatreservemidler på forventet 180 mio. kr. udløst som ovenfor beskrevet samt eventuelle tilbageløb fra ubrugte midler fra afsluttede strukturfondsprojekter i
2019.
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Appendiks 1: Oversigt over besluttede tilskud

Projektnavn

Støttemodtager

2 operatørkontrakter (driftstilskud) Bornholm
Udviklingskontrakt med Business
Center Bornholm
Udviklingskontrakt med Destination
Bornholm

Business Center Bornholm

Væksthus Sjælland

DTU (leadpartner), RUC,
Viden som Vækstgenerator i Region
Professionshøjskolen AbsaSjælland
lon og Erhvervsakademi
Sjælland
Drifts- og projekttilskud til Copenhagen Capacity
Region Hovedstaden og Region Sjælland
Driftstilskud CopCap

Copenhagen Capacity

Tiltrækning af udenlandske investeringer i Region Sjælland
Copenhagen Capacity
(vækstaftale)
1 operatørkontrakt (driftstilskud) Region Sjælland og Region
Hovedstaden
The Greater Copenhagen &
Skåne Committee

Greater Copenhagen
Samlet

4,2
4,2

Destination Bornholm

2 vækstaftaler (projekttilskud) Region Sjælland
Udnyttelse af det regionale vækstpotentiale

Beløb (Mio.
kr.)

10,0
5,0

5,0

25,2
20,7
4,5
6,0
6,0
45,4

