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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af pulje på 

82,5 mio. kr. til ansøgninger under Sammen bliver vi grønnere. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2020 at indkalde ansøgninger inden 

for temaet Grøn omstilling og cirkulær økonomi. Bestyrelsen afsatte en samlet øko-

nomisk ramme på 82,5 mio. kr. til indsatsen, heraf 59,5 mio. kr. fra Regionalfonden 

og 23,0 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Indsatsen har til formål at følge op på klimapartnerskabernes anbefalinger om grøn 

omstilling i SMV’er gennem styrkede værdikæder, netværk og symbioser. Fokus i 

annonceringen har været at fremme nye samarbejder mellem aktører i og på tværs 

af værdikæder med henblik på at udvikle nye grønne løsninger og forretningsmulig-

heder. Det kan fx være inden for genanvendelse af biprodukter/affald, hvor der kan 

skabes nye symbioser og samarbejder i og på tværs af eksisterende værdikæder og 

brancher eller samarbejder om nye grønne og cirkulære løsninger inden for design, 

produktion, vedligeholdelse, reparation, genbrug, genfremstilling, genanvendelse 

mv.  

 

Erhvervsfremmelandskabet inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi omfatter 

en lang række aktører, idet hovedparten af erhvervsfremmeaktørerne på forskellig 

vis engagerer sig i emnet. Det afspejler sig også i ansøgerfeltet til Sammen bliver vi 

grønnere, som omfatter både klyngeorganisationer, erhvervshuse og kommuner 

m.fl. Det er blandt flere andre kriterier indgået i sekretariatets vurdering af samtlige 

ansøgninger, hvorvidt projektet vil bidrage til at forenkle erhvervsfremmesystemet.    

 

Løsning 

Sekretariatet har modtaget i alt ni ansøgninger, heraf én ansøgning om tillægsbevil-

ling. Én af de ni ansøgere har trukket sin ansøgning (Destination Nordvestkysten). 

Der er samlet ansøgt om 96,1 mio. kr. Fem ansøgninger indstilles til tilsagn med en 

samlet støtte på op til 45,4 mio. kr. Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansø-

ger står i parentes: 

• Gennemgribende grønne forandringer på Sjælland og øerne (Erhvervshus 

Sjælland) scorer 90 point og indstilles til tilsagn på ca. 11,7 mio. kr. 

• Tekstilrester og affald som ressource (Lifestyle and Design Cluster) scorer 

75 point og indstilles til tilsagn på ca. 12,5 mio. kr. 

• Energieffektivitet og CO2-besparelser i virksomheder (Ringkøbing-Skjern 

Kommune) scorer 72 point og indstilles til tilsagn på ca. 5,5 mio. kr.   

• Recycling city (Frederikshavns Erhvervsråd) scorer 70 point og indstilles til 

tilsagn på ca. 3,6 mio. kr. 

• Grønne Ressource-Økosystemer Nordjylland (Center for Logistik og Samar-

bejde ApS) scorer 65 point og indstilles til tilsagn på ca. 12,2 mio. kr. 
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De indstillede ansøgninger falder inden for rammerne af annonceringen, hvorfor 

midlerne går til at styrke økosystemet omkring de deltagende SMV’er med et sær-

ligt fokus på at koble virksomheder, videninstitutioner m.fl. i styrkede værdikæde-

samarbejder og symbioser. I de fleste projekter vil der også være aktiv deltagelse af 

store virksomheder i værdikæderne, ligesom der vil blive inddraget private eksper-

ter og konsulenter til at rådgive om grøn forretningsudvikling.   

 

Det bemærkes, at aktiviteterne i alle fem projekter, som indstilles til tilsagn, finder 

sted i én enkelt region eller i nogle få kommuner. De fleste ansøgere har givet gode 

argumenter for, at projekterne med fordel kan gennemføres i en afgrænset geografi, 

fordi der er en særlig lokal infrastruktur (fx omkring Frederikshavns Havn), en 

stærk erhvervsmæssig specialisering (fx tekstilindustrien i Midtjylland), særlige er-

hvervspotentialer og samarbejdspartnere (fx omkring genbrug i Region Sjælland) 

o.lign.  

 

De to landsdækkende ansøgninger fra hhv. erhvervshuse og klyngeorganisationer er 

indstillet til afslag, bl.a. pga. forholdsvis svag lokal og regional forankring af indsat-

sen, men ansøgningerne scorer også forholdsvist lavt på nogle af de andre kriterier, 

herunder effektkæden.  

 

Én ansøgning indstilles til drøftelse: 

• Grønne værdikæder (CLEAN) scorer 61 [71] point og har ansøgt om 28,3 

mio. kr.  

Bag projektet står CLEAN og fire andre aktører, som indgår i de nyligt udpe-

gede klyngeorganisationer. Fokus er på værdikæder inden for miljø, byggeri, 

fødevarer og bioressourcer, materialer og energi. Ansøgningen scorer for-

holdsvist højt på kriterierne vedr. effektkæde samt partnerskab og samar-

bejde, men lavt på kriterierne vedrørende forenkling og lokal forankring.  

 

Særligt vurderingen af ansøgningens score på forenkling kan diskuteres. Ud 

over projektstyring, rekruttering, matchmaking, videnopbygning mv., som er 

oplagte aktiviteter for klyngeorganisationer, lægger klyngeorganisationerne i 

ansøgningen op til også at ville varetage hovedparten af de direkte virksom-

hedsrettede aktiviteter i projektet, herunder både rådgivning og sparring med 

virksomhederne om forretningsudvikling vedr. grøn omstilling og værdikæ-

desamarbejde. Hovedparten af projektets udgifter er således lønudgifter til de 

fem klyngeorganisationer (knap 18 mio. kr.) og de deltagende virksomheder 

(11,8 mio. kr.), mens der kun er afsat et forholdsvist lille beløb til ekstern 

konsulentbistand (1,7 mio. kr.). Klyngeorganisationernes tætte involvering i 

aktiviteter vedrørende forretningsudvikling kan risikere at skabe en uklar 

rolle i forhold til det private konsulentmarked, der normalt varetager disse 

opgaver i lignende indsatser.  

 

Sekretariatet har på den baggrund lagt op til at score ansøgningen forholdsvist lavt 

på forenklingskriteriet (hvilket medfører, at projektets samlede score resulterer i et 

afslag), men indstiller, at bestyrelsen drøfter dette aspekt; altså hvorvidt det vil være 
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hensigtsmæssigt eller ej, at klyngeorganisationerne involverer sig tæt i rådgivning 

og sparring med virksomheder om forretningsudvikling. Hvis bestyrelsen ikke fin-

der dette problematisk, kan ansøgningen scores til 71 point og dermed tilsagn (frem 

for 61 point og afslag).  

 

Klyngeorganisationerne må formodes at have forholdsvis tætte relationer og viden 

om de deltagende virksomheders grønne potentialer og udviklingsmuligheder, og 

særligt i projekter med fokus på værdikædesamarbejder kan der muligvis være god 

grund til, at klyngeorganisationerne medvirker til rådgivning og sparring om forret-

ningsudvikling. Omvendt kan der være en risiko for, at klyngeorganisationerne for-

trænger private virksomheder, som er engageret i rådgivning og sparring om forret-

ningsudvikling vedr. grøn omstilling og værdikædesamarbejde.      

 

Det bemærkes, at hvis bestyrelsen beslutter at tildele projektet tilsagn, er det over-

vejende sandsynligt, at den efterfølgende legalitetskontrol vil indebære, at nogle af 

de påtænkte aktiviteter må udtages af projektet, idet de har karakter af forholdsvis 

langvarig eksperimentel udvikling i form af test, laboratorieforsøg, pilotanlæg mv., 

som ikke kan støttes med regionalfondsmidler.  

 

To ansøgninger indstilles til afslag:  

• Go Greener (Vejle Kommune) scorer 60 point og har ansøgt om 11,7 mio. kr. 

• Sammen bliver vi grønnere (Erhvervshus Sydjylland) scorer 55 point og har 

ansøgt om 10,6 mio. kr. 

Ansøgningen fra Vejle Kommune indstilles til afslag bl.a. pga. en forholdsvis svag 

effektkæde – herunder vedrørende opbygning af værdikædesamarbejder og private 

konsulenters rolle i projektet – samt høj risiko for uhensigtsmæssige overlap med 

den specialiserede erhvervsservice, som er en af erhvervshusenes kerneopgaver.  

 

Ansøgningen fra Erhvervshus Sydjylland, der har de øvrige erhvervshuse (ekskl. 

Erhvervshus Sjælland) som partnere, indstilles til afslag bl.a. pga. en forholdsvis 

svag effektkæde – bl.a. vedrørende facilitering af værdikædesamarbejder – og en 

uklar snitflade mellem erhvervshusenes kerneopgaver og de påtænkte ydelser i pro-

jektet.  

 

Bilag 6.3.2. giver et overblik over ansøgningerne, inkl. ansøgte beløb, geografisk 

dækning, score og indstilling til afslag/tilsagn. Ansøgningerne samt indstillingsnota-

terne er tilgængelige for bestyrelsen i Admincontrol. 

 

Hvis bestyrelsen godkender indstillingerne, vil der være ca. 10,5 mio. kr. ”oversky-

dende” decentrale erhvervsfremmemidler og ca. 26,5 mio. kr. overskydende regio-

nalfondsmidler. Hvis ansøgningen fra CLEAN gives tilsagn, reduceres dette restbe-

løb til ca. 2,7 mio. decentrale erhvervsfremmemidler og ca. 6,0 mio. kr. regional-

fondsmidler.  De overskydende decentrale erhvervsfremmemidler foreslås anvendt 

på andre initiativer, jf. bilag 7.1. De udisponerede regionalfondsmidler ventes at 

kunne gives som tillægsbevilling til allerede eksisterende, velfungerende og 



 

 

4/4 

 

 

Dagsordenspunkt 

6.3 
Cover – Sammen bliver vi grønnere Bilag 6.3.1 

efterspurgte projekter med fokus på grøn omstilling og cirkulær økonomi. De kon-

krete projekter vil blive indstillet til bestyrelsen i løbet af 2021.  

 

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 2020. 

 

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 6.3.2 (oversigtsnotat) 

• Drøfter om ansøgningen fra CLEAN skal have tilsagn eller afslag. 
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