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• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune 
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• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet (Kl. 10:00-13:00) 

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark 

 

Digitalt til stede fra Erhvervsministeriet 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen  

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Sigmund Lubanski, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntning, Erhvervsstyrelsen 

• Lone Rosen, programchef, Erhvervsstyrelsen 

• Heidi Duus, specialkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 

• Jakob Leth, fuldmægtig, Erhvervsstyrelsen (it-support) 

 

Eksterne deltagere 

• Michael Svarer, professor, Aarhus Universitet (Kl. 10:00-12:00) 
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Referat: 

 

 1. Velkomst og orientering ved formanden 

 Bilag 1.1: Cover 

 

Formanden bød velkommen til mødet, orienterede om afbud og delvis 

deltagelse samt modtagelse af skriftlige bemærkninger til mødet. Forman-

den orienterede om, at referatet fra mødet den 6. april er godkendt. 

 

 

 2. Temadrøftelse: Dansk økonomi og erhvervslivets virkelighed post 

COVID-19 

Bilag 2.1: Cover 

Bilag 2.2: Baggrundsnotat opsamling på COVID-19 relaterede øko-

nomiske analyser 

Appendiks 2.a: CV Michael Svarer 

 

Michael Svarers oplæg tog udgangspunkt i den økonomiske rapport 

med anbefalinger om udfasning af de statslige hjælpeordninger, der ud-

kom dagen før bestyrelsesmødet, og som Michael Svarer havde været 

medforfatter til. Michael Svarer oplyste, at det økonomiske tilbageslag 

så ud til at være på niveau med finanskrisen i 00’erne, men at det fulde 

billede endnu ikke var kendt. COVID-19-krisen forventes at være kor-

tere end finanskrisen, blandt andet fordi dansk økonomi var sund og 

robust, da pandemien ramte. Hermed har dansk økonomi gode mulig-

heder for en hurtig tilbagevenden til vækst. For en lille åben økonomi 

som den danske er det imidlertid afgørende, hvordan Danmarks ek-

sportmarkeder klarer krisen.  

 

Michael Svarer redegjorde for, hvorledes hjælpepakkerne har været 

medvirkende til at holde hånden under virksomheder og ansatte, hvor-

for ekspertgruppen bakkede op om ordningerne. Men hjælpepakkerne 

medvirkede også til at fastfryse arbejdsmarkedet til ugunst for en effek-

tiv allokering af ressourcer. I en åben markedsøkonomi lukker usunde 

virksomheder, mens nye åbner, ligesom jobs oprettes, mens andre for-

svinder. Med støtte fra det danske flexicurity system flyder arbejdskraf-

ten derhen, hvor den udnyttes bedst muligt. Bremses disse dynamiske 

processer for længe, fordi hjælpeordningerne som utilsigtet konsekvens 

har, at også virksomheder, der er økonomisk usunde, hjælpes til over-

levelse, har det negativ betydning for økonomien.  

 

Ekspertgruppen anbefaler derfor en udfasning af hjælpepakkerne sup-

pleret med en række anbefalinger til, hvordan den direkte virksomheds-

rettede støtte, som ordningerne er udtryk for, erstattes af bl.a. likvidi-

tets-, låne- og garantiordninger gennemført ved brede finanspolitiske 

tiltag rettet mod hele økonomien. Michael Svarer oplyste, at visse bran-

cher er særligt hårdt ramt af nedlukningen, mens andre må forventes at 

mærke konsekvenserne senere. Tilsvarende går mange virksomheder fri 

eller ligefrem blomstrer i kølvandet på krisen. Finanspolitiske tiltag kan 
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derfor overvejes differentieret til fordel for særligt hårdt ramte bran-

cher.  

 

På baggrund af oplægget drøftede bestyrelsen i grupper, som afsluttedes 

i en plenumdrøftelse med deltagelse af Michael Svarer. 

 

 3. Udmøntningsplan 2020 (til drøftelse og beslutning) 

 

 3.1. Justeret udmøntningsplan 2020  

 Bilag 3.1.1: Cover 

 Bilag 3.1.2: Udmøntningsplan 2020 

Bilag 3.1.3: SMV:Digital – efterspørgsel og forslag til finansiering 

Bilag 3.1.4: Økonomioversigt  

Appendiks 3.1.a: SMV:Digital – uddybende baggrundsnotat 

Appendiks 3.1.b: Nuværende iværksætteriindsatser 

 

Sekretariatet præsenterede et justeret udkast til udmøntningsplan 2020. 

Coronakrisen har betydet, at der i 2020 har været et særligt behov for lø-

bende tilpasning af udmøntningsplanen. Bestyrelsen har således truffet en 

række beslutninger hen over foråret med henblik på at den decentrale er-

hvervsfremmeindsats understøtter virksomhederne på både den helt korte 

bane og i tiden, hvor økonomien genåbner efter pandemien.  

 

Sekretariatet skitserede bestyrelsens resterende økonomiske råderum i 

2020. Sekretariatet havde opstillet tre modeller, som på forskellig vis pri-

oriterede de resterende decentrale erhvervsfremmemidler (ca. 63 mio. kr.) 

til tre områder, som bestyrelsen ved tidligere møder har peget på som væ-

sentlige: Lokale indsatser (som ikke er dækket af de tværgående annon-

ceringer), digitalisering (SMV:Digital) og turisme.  

 

Sekretariatet orienterede derudover om iværksætteriindsatser og priorite-

ringen af dette område på baggrund af bestyrelsens opfordring på mødet 

den 6. april. Inden for området er der igangsat flere regeringsinitiativer, 

som hjælper iværksætterne gennem COVID-19-krisen. I bestyrelsens 

egen portefølje er der eksisterende erhvervsfremmeprojekter med resttil-

sagn for i alt ca. 500 mio. kr. Yderligere er ca. 29 mio. kr. inden for iværk-

sætterområdet i sekretariatets forslag til udmøntning af COVID-puljen, jf. 

punkt 5. 

 

Bestyrelsen besluttede:  

• at følge model B i udmøntning af resterende DEM-midler dvs. 

o 35 mio. kr. til en pulje til særlige lokale projekter, som lig-

ger uden for de tematiske udmøntninger/annonceringer 

o 15 mio. kr. i direkte tildeling til SMV:Digital 

o 13,1 mio. kr. til puljerne inden for turismeområdet, 

• at tildeling til SMV:Digital administreres efter de regler, der gælder 

i dette program,  

• at tage orienteringen vedrørende indsatser målrettet iværksættere til 

efterretning, samt 

• at godkende, at Udmøntningsplan 2020 revideres, så den afspejler 

ovenstående beslutning. 

 

Sekretariatet orienterede om status vedrørende projektet Early Warning, 

som bestyrelsen tildelte 5 mio. kr. som tillægsbevilling den 6. april. Det 
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har vist sig vanskeligt at skalere det ulønnede frivilligkorps og øge mar-

kedsføringsindsatsen inden for det gældende administrationsgrundlag. 

Det skyldes særligt, at rejseomkostninger og midler til markedsføring skal 

afholdes af de såkaldte indirekte omkostninger, som dermed vil blive hø-

jere end de maksimalt 18 pct. af de direkte lønomkostninger. 

 

Bestyrelsen godkendte at ændre den tidligere tillægsbevilling på op til 5 

mio. kr. til en selvstændig bevilling til Early Warning-indsatsen, samt at 

det udokumenterede tillæg på 18 pct. til indirekte omkostninger erstattes 

af et højere tillæg. Udgifterne til det højere tillæg skal dokumenteres med 

fx fakturaer. Sekretariatet bemyndiges til at aftale nærmere vilkår og ak-

tiviteter til den ekstraordinære COVID-19-indsats med projektholder in-

den for bestyrelsens beslutning på mødet den 6. april 2020. Bestyrelsen 

understregede, at det undtagelsesvist accepteres som følge af den uløn-

nede konstruktion samt vigtigheden af dokumentation. 

 

På baggrund af bestyrelsens møde den 6. april orienterede sekretariatet 

om status for behovet for at understøtte omstilling til produktion af vær-

nemidler. Den Nationale Operative Stab vurderer, at der pt. kan tilveje-

bringes de nødvendige værnemidler. Sekretariatet vil indgå i dialog med 

den nye styrelse med henblik på at følge udviklingen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og forholder sig hertil igen 

på et senere tidspunkt.  

 

 

 3.2. Håndtering af tilbageløbsmidler og tillægsbevillinger 

Bilag 3.2.1: Cover 

 

Sekretariatet redegjorde for behovet for at sikre hurtigt afløb af tilbage-

løbsmidler med henblik på at udmønte alle strukturfondsmidler i indevæ-

rende programperiode. Hurtigt afløb vil kunne sikres ved at tildele mid-

lerne som tillægsbevillinger til eksisterende og velfungerende projekter, 

som oplever stor efterspørgsel fra virksomheder, frem for at igangsætte 

helt nye indsatser. Sekretariatet anbefalede at anvende udvælgelseskrite-

rier, der understøtter pejlemærkerne i Erhvervsfremme i Danmark 2020-

2023 med en ligelig vægtning. Udvælgelseskriterierne vil skulle godken-

des af Overvågningsudvalget. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der kunne ske en mere målrettet anven-

delse af tilbageløbsmidlerne blandt andet ud fra bestyrelsens strategi samt 

ud fra viden om projekternes kvalitet på baggrund af opnåede effekter. 

Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at bringe viden om effekter med 

på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen godkendte, at samtlige tillægsbevillinger over 0,5 mio. kr. 

som udgangspunkt udmøntes på de ordinære bestyrelsesmøder. Hvis af-

ventning af næstkommende bestyrelsesmøde vil forsinke en tillægsbevil-

ling betydeligt, træffes beslutningen via skriftlig procedure af den sam-

lede bestyrelse efter forudgående aftale med formanden. 

 

Bestyrelsen godkendte, at udmøntning af tillægsbevillinger sker – uanset 

om det er på ordinære bestyrelsesmøder eller ved skriftlig procedure – ved 

direkte tildeling (ikke annoncering), og at udvælgelseskriterierne for 
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tillægsbevillinger fastlægges i overensstemmelse med pejlemærkerne i 

bestyrelsens strategi. Kandidater til tillægsbevillinger findes i en kombi-

nation af projekters henvendelse til sekretariatet og aktiv kontakt fra se-

kretariatets side til de mest egnede projekter. 

 

 

 3.3. Analyseunderstøttelse af erhvervsfremmesystemet 

Bilag 3.3.1: Cover 

 

 Sekretariatet redegjorde for muligheden for at supplere sekretariatets ana-

lyseunderstøttende opgave i forhold til bestyrelsen og erhvervshusenes 

bestyrelser gennem foreningen REG LAB, som har fokus på analyser, vi-

denopbygning og formidling af viden på tværs i erhvervsfremmesystemet. 

REG LAB har en bred kreds af medlemmer, herunder erhvervshusene, 

kommuner, erhvervsorganisationer, fonde og uddannelsesinstitutioner 

samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

 

 REG LAB udbyder deres analyseopgaver til private aktører.  

  

Bestyrelsen drøftede et forslag om en direkte tildeling til REG LAB, som 

der var opbakning til. Et medlem rejste en opmærksomhed om REG LABs 

uvildighed.  

 

Sekretariatet understregede, at tildelingen ville blive givet på baggrund af 

de vilkår, som var opregnet i sagsfremstillingen, herunder bl.a. at analy-

seopgaver udbydes i åben konkurrence, at analyserne skal understøtte im-

plementeringen af bestyrelsens strategi, at videndelingsarrangementer 

skal være åbne for en bred kreds af erhvervsfremmeaktører og virksom-

heder, og at REG LAB ikke udfører opgaver, der vil kunne være konkur-

renceforvridende. 

 

Det vil desuden være et vilkår, at der skal så vidt muligt tilvejebringes 

medfinansiering fra 2-3 andre REG LAB-medlemmer til de analyser, som 

finansieres af bestyrelsen, og at der nedsættes en følgegruppe med repræ-

sentanter fra sekretariatet, KL og erhvervshusene samt evt. øvrige rele-

vante aktører, som bl.a. kan følge og drøfte de udbudte opgaver og for-

midling heraf på tværs af erhvervsfremmesystemet. 

 

Bestyrelsen tiltrådte med denne opmærksomhed in mente de indstillede 

punkter og tildelte REG LAB 1,0 mio. kr. i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021. 

Bevillingen på 2,0 mio. kr. i 2021 vil blive tildelt som et tillæg og tildeles 

med forbehold for, at der afsættes tilstrækkelige midler til Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse på finansloven for 2021, og at bestyrelsen god-

kender tillægget på sit første møde i 2021. Sekretariatet gives mandat til 

at aftale nærmere med REG LAB indenfor de skitserede rammer. 

 

 

 4. Forslag til kommende indsatser og opfølgning på aftale med er-

hvervsministeren (til drøftelse og beslutning) 

 

 4.1. Fyrtårnsinitiativer  

 Bilag 4.1.1: Cover 
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 Med afsæt i aftalen med erhvervsministeren om Erhvervsfremme i Dan-

mark 2020-2023 præsenterede sekretariatet et forslag til opstart af en pro-

ces, der skal lede til dannelse af en række markante lokale erhvervsmæs-

sige initiativer (fyrtårnsinitiativer) på tværs af Danmark. Kendetegn for 

lokale fyrtårnsinitiativer, bestyrelsens rolle i processen og eksempler på 

markante, lokale erhvervsinitiativer blev drøftet. Med de lokale fyrtårne 

og processen forbundet hermed har bestyrelsen mulighed for at igangsætte 

og bidrage til at sammentænke lokale, decentrale og nationale erhvervs-

fremmetiltag med et længere strategisk sigte og med en ambition om at 

bidrage til at løfte erhvervsudviklingen i de pågældende lokalområder.  

 

 Bestyrelsen bakkede op om fokus og understregede vigtigheden af klart 

definerede rammer og mål, vigtigheden af ejerskab fra virksomheder, 

bredt partnerskab og en forankring i lokalsamfundene. I den sammenhæng 

var inddragelse af erhvervshusenes bestyrelser, herunder de virksomheds-

udpegede medlemmer, afgørende. Bestyrelsen påpegede vigtigheden af, 

at der ikke er overlap mellem klyngerne og fyrtårnsprojekterne, og under-

stregede i den sammenhæng et behov for tydelig kommunikation om ini-

tiativerne.  

 

 Bestyrelsen godkendte, at der igangsættes et arbejde med at identificere 

lokale fyrtårnsinitiativer med inddragelse af erhvervshusenes bestyrelser, 

og at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får ansvar for at udvikle og 

tilrettelægge arbejdet. Emnet sættes på dagsordenen i efteråret mhp. yder-

ligere bestyrelsesbeslutninger om retning, analyser, indhold, samarbejde 

og finansiering. 

 

  

 4.2. Lokale indsatser 

 Bilag 4.2.1: Cover  

 Appendiks 4.2.a: Idebeskrivelse vedr. lokale indsatser - hele landet 

 Appendiks 4.2.b: Idebeskrivelse vedr. lokale indsatser – Sjælland 

 

 Sekretariatet redegjorde for forslag om at afsætte i alt 70 mio. kr. til to 

puljer til lokale indsatser, som ligger uden for de øvrige tværgående ud-

møntninger. De lokale indsatser skal således supplere de lokale projekter, 

som støttes via de tværgående udmøntninger, og skal være målrettet de 

erhvervsfremmeopgaver, der bedst løses lokalt på baggrund af stedbundne 

forhold. Den ene pulje er åben for lokale indsatser i hele landet, mens den 

anden pulje dækker en særlig indsats på Sjælland medfinansieret af struk-

turfondsmidler, da der er afsat særlige midler i regionalfondsprogrammet 

pga. Sjællands særlige status som overgangsregion (BNP pr. indbygger 

på under 90 pct. i forhold til EU-gennemsnittet). For så vidt angår den 

lokale indsats for Sjælland, er der foreslået programændringer, så mål-

gruppen er alle SMV’er og ikke kun SMV’er i vækst. Begge indsatser skal 

tage udgangspunkt i de udfordringer og muligheder, der er beskrevet i de 

regionale kapitler i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. 

 

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 35 mio. kr. DEM-midler til ud-

møntning af en pulje til særlige lokale indsatser i hele landet, herunder at 

der gives mulighed for, at mindre udgifter til anlæg/udstyr støttes som køb 

frem for afskrivning. Bestyrelsen godkendte desuden, at der afsættes 35 

mio. kr. (30 mio. kr. fra Regionalfondens indsats til Sjælland og 5 mio. 

kr. DEM-midler) til en pulje til særlige lokale indsatser på Sjælland. 



     Side 7 af 25 

 

Sekretariatet bemyndigedes derudover til at genudbyde evt. restmidler i 4. 

kvartal 2020, hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med kvalificerede an-

søgninger i første runde. 

 

 

 4.3. Grøn omstilling i SMV’er 

 Bilag 4.3.1: Cover 

 Bilag 4.3.2: Anbefalinger fra klimapartnerskaberne med relevans for er-

hvervsfremme 

 Appendiks 4.3.a: Idebeskrivelse  

 Appendiks 4.3.b: Aktørlandskab og porteføljeoverblik 

 

 Med henblik på at udmønte bestyrelsens strategi og understøtte den ind-

gåede aftale med erhvervsministeren redegjorde sekretariatet for, hvorle-

des initiativet vedrørende grøn omstilling i SMV’er dels følger op på kli-

mapartnerskabernes anbefalinger, dels er udarbejdet med henblik på, at 

bestyrelsen på nuværende tidspunkt prioriterer at følge op på de anbefa-

linger, som kan understøttes med regionalfondsmidler. Initiativet fokuse-

rer særligt på de anbefalinger fra klimapartnerskaberne, som vedrører 

styrkede værdikædesamarbejder, industrielle symbioser og partnerskaber 

med henblik på at skabe nye forretningsmodeller og ny vækst. Initiativet 

supplerer den indsats til næsten 100 mio. kr., som bestyrelsen iværksatte 

i 2019, der primært har fokus på individuel rådgivning af små og mellem-

store virksomheder om forretningsmuligheder inden for grøn omstilling.  

 

 Bestyrelsen godkendte, at der afsættes op til i alt 82,5 mio. kr. (fordelt 

med 59,5 mio. kr. fra Regionalfonden og 23,0 mio. kr. DEM-midler) til 

en indsats, som følger op på klimapartnerskabernes anbefalinger om grøn 

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

Klyngeorganisationer kan modtage tilskud, hvis de er blandt de udvalgte 

organisationer i den igangværende konsolidering, og hvis de ansøgte ak-

tiviteter understøtter de udvalgte klyngeorganisationers grønne opgaver.  

 

   

 4.4. Social inklusion 

 Bilag 4.4.1: Cover 

 Appendiks 4.4.a: Idebeskrivelse  

 Appendiks 4.4.b: Aktørlandskab og porteføljeoverblik 

 

 Sekretariatet orienterede om indsatsen vedrørende social inklusion, der 

understøttede bestyrelsens strategi. Som følge af COVID-19-krisen foku-

serer indsatsen på at styrke den virksomhedsrettede indsats og efter-

spørgslen efter det tiltagende antal borgere på kanten af arbejdsmarkedet 

samt muligheden for at øge antallet af socialøkonomiske virksomheder. 

Det er dog usikkert, hvorvidt erhvervslivet har den fornødne kapacitet til 

indsatsen på nuværende tidspunkt. 

  

 Bestyrelsen bakkede op om idébeskrivelsen, men tilkendegav en bekym-

ring for, hvorvidt timingen er den rette henset til virksomhedernes nuvæ-

rende situation. 

 

 Bestyrelsen godkendte, at der afsættes op til 47,9 mio. kr., (fordelt med 

31,9 mio. kr. fra Socialfonden og 16 mio. kr. DEM-midler) til en indsats, 

der skal bidrage til, at borgere på kanten af arbejdsmarkedet kan opnå 
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beskæftigelse på almindelige vilkår eller få større arbejdsmarkedstilknyt-

ning. Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at revurdere timing og tids-

plan med henblik på at opnå den fornødne deltagelse fra virksomhederne.  

 

 

 5. Forslag til tillægsbevillinger og justeringer i eksisterende projek-

ter i lyset af COVID-19 (til drøftelse og beslutning) 

Bilag 5.1: Cover 

Bilag 5.2: Oversigtsnotat 

Bilag 5.3: Indstillingsnotater på tilsagns- og drøftelsessager 

 

På baggrund af bestyrelsens beslutning den 6. april om hurtigt at aktivere 

erhvervsfremmesystemet med COVID-19-hjælp til virksomheder ved at 

skalere og justere eksisterende projekter har sekretariatet gennemført en 

hasteannoncering. Bestyrelsen afsatte op til 114,7 mio. kr. til formålet. 

 

I alt modtog sekretariatet 77 ansøgninger, heraf blev én ansøgning trukket 

tilbage. Der var samlet ansøgt om 358,5 mio. kr., som var fordelt på be-

styrelsens strategiske drivkræfter med flest ansøgninger inden for iværk-

sætteri, digitalisering og kvalificeret arbejdskraft. Sekretariatet har ind-

stillet 15 projekter til tilsagn (A-sager) på samlet 91 mio. kr. Den samlede 

oversigt over projektansøgninger fremgår af appendiks 1. 

 

Sekretariatet har indstillet én sag til drøftelse (B-sag) på ca. 3,025 mio. kr. 

finansieret alene med DEM-midler. 

 

Bestyrelsen godkendte de 15 indstillinger om tilsagn (A-sager). Besty-

relsen drøftede B-sagen og besluttede at prioritere 3 mio. kr. DEM-

midler til SMV:Digital i stedet. Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet 

giver individuelle afslag til de øvrige ansøgere (C-sager) iht. annonce-

ringens krav og vurderingskriterier, ligesom bestyrelsen godkendte, at 

sekretariatet kommunikerer bestyrelsens beslutninger om tildeling af 

midler og afslag under puljen, før det officielle referat er godkendt. 

 

 

 6. Fremtidens klynger: Bestyrelsens og underudvalgets rolle (til 

drøftelse og beslutning) 

 Bilag 6.1: Cover 

 

 Som led i beslutningen om fordeling af bestyrelsens midler til fremtidens 

klynger besluttede bestyrelsen på mødet den 21. januar 2020 at videreføre 

det hidtidige underudvalg for udpegning af styrkepositioner bestående af 

Per Michael Johansen, Peter Rahbæk Juel og Nicolai Hansen, tilføjet og 

ledet af Jakob Riis. Bestyrelsen besluttede også, at den ville drøfte det 

nærmere arbejde i underudvalget, herunder udvalgets beslutningskompe-

tence, på sit møde i maj. På den baggrund skitserede sekretariatet tre mu-

lige modeller for underudvalgets rolle i forbindelse med fordelingen af 

midler – en model, hvor udvalget tildeles beslutningskompetence (model 

1), en model, hvor udvalget fungerer som sounding board for den samlede 

bestyrelse (model 2), og en model, hvor underudvalget ikke spiller nogen 

rolle, men sagen behandles på bestyrelsesmødet i oktober (model 3). 

 

Bestyrelsen tilkendegav vigtigheden af, at beslutningen om fordeling af 

midler til de udpegede klynger foretages af en samlet bestyrelse. 
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Bestyrelsen godkendte på det grundlag at anvende modellen, hvor under-

udvalget anvendes som sounding board, hvorefter den endelige beslutning 

træffes af en samlet bestyrelse (model 2). Såfremt modellen med sounding 

board ikke kan gennemføres af tidsmæssige årsager kan model 3 efter 

konkret aftale med formanden anvendes. I dette tilfælde forventes drøf-

telse og beslutning at ske i den samlede bestyrelse på mødet den 7. oktober 

uden en forudgående drøftelse i underudvalget. 

 

Den nærmere ramme for underudvalgets arbejde og den senere drøftelse 

og beslutning i den samlede bestyrelse vil blive fastlagt, når der er klarhed 

om tidspunktet for uddannelses- og forskningsministerens udpegningen af 

klyngeorganisationerne. 

 
 Peter Rahbæk Juel ønsker at udtræde af bestyrelsen pr. 1. juni og dermed 

også af underudvalget. Bestyrelsen godkendte, at Claus Jensen indtræder 

i underudvalget. 

  

 Sekretariatet orienterede kort om de overordnede elementer i det styrings-

koncept, der sætter rammerne for bestyrelsens dialog med klyngerne om 

de opgaver klyngerne løser for bestyrelsens midler. En nærmere drøftelse 

i bestyrelsen omkring styringskonceptet gennemføres på bestyrelsesmø-

det den 7. oktober 2020. 

 

 Bestyrelsen tog orientering om styringskonceptet til efterretning. 

  

 

 7. Regional udviklingsstrategi for Sjælland, status på EU-

programmering samt opsamling, evaluering og proces mod næste 

møde (til orientering, drøftelse og beslutning) 

 Bilag 7.1: Cover 

 Bilag 7.2: Udkast til høringssvar til Region Sjælland 

 Bilag 7.3: Status på udarbejdelse af strukturfondsprogrammer 2021-

2027 

 Appendiks 7.a: Udkast til Region Sjællands udviklingsstrategi 2020-

2024 

 

 Bestyrelsen behandlede udkast til høringssvar til Region Sjællands regio-

nale udviklingsstrategi. 

 

 Bestyrelsen godkendte udkast til høringssvar til Region Sjællands udvik-

lingsstrategi. 

  

 Sekretariatet orienterede om status på udarbejdelse af nye strukturfond-

sprogrammer 2021-2027. På grund af COVID-19-situationen har der ind-

til nu været begrænset fremdrift i forhandlingerne i EU om den kommende 

flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027 og de nye struktur-

fondsforordninger. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret herom.  

 

 Hvad angår de helt nye tiltag, som Kommissionen har fremlagt, herunder 

en ny EU's hjælpepakke og de nærmere rammer herfor, herunder også 

hvorvidt bestyrelsen skal spille en rolle i denne forbindelse, vil af sekre-

tariatet blive klarlagt, og der vil udarbejdet en skriftlig orientering til be-

styrelsen.  
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 Bestyrelsen tog orienteringen om status på udarbejdelse af kommende 

strukturfondsprogrammer til efterretning. 

 Formanden orienterede om, at KKR Sydjylland har indstillet en ny kandi-

dat til erhvervsministeren på baggrund af Peter Rahbæk Juels ønske om 

at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen takkede Peter Rahbæk Juel for ind-

satsen.  

 

 Sekretariatet orienterede kort om kommunikationsindsatsen efter besty-

relsens møde. Den aftalte skriftlige procedure for turismeannonceringen 

forventes i bestyrelsen medio juni.  

 

 Næste møde afholdes den 7. oktober 2020.     

 



 

Appendiks 1. Projektansøgninger til puljen vedr. tillægsbevillinger og/eller justeringer i eksisterende projekter i lyset af COVID-19 

 

Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

10 
Startup masterclass for vækst-

parate iværksættere 

Erhvervshus Sjæl-

land 
3.994.300 kr. 2.996.580 kr. 997.720 kr. 3.994.300 kr. 

  

Projektets formål er at udstyre vækstiværksættere med værktøjer til at videreudvikle deres forretningsmodel og forretningside, og dermed bidrage til at udløse 

deres vækstpotentiale. Tillægsbevillingen vil betyde, at man vil forlænge modulerne med fokus på COVID-19-situationens betydning for overlevelse, vækst og 

nye forretningsmuligheder.  

11 
Den kreative og kompetente 

madscene 

Food Organisation 

of Denmark 
3.500.000 kr. 2.333.334 kr. 1.166.667 kr. 3.500.000 kr. 

  

Projektets formål er at gennemføre vækstrettede kompetenceforløb i fødevare-SMV’er. Tillægsbevillingen vil betyde, at der kan udbydes kompetenceforløb til at 

omstille eksisterende fødevarevirksomheder til at håndtere de nye krav, som COVID-19-situationen stiller til både måltids- og fødevareproducenter, restauran-

ter, storkøkkener mv. 

15 
Skalering Gennem Digitalise-

ring og Internationalisering 

Erhvervshus Hoved-

staden 
5.646.710 kr. 4.151.992 kr. 1.494.717 kr. 5.646.710 kr. 

  

Projektets formål er at styrke virksomheders strategiske arbejde inden for internationalisering, digitalisering og automatisering og derigennem forbedre virk-

somhedernes forudsæt-ninger for at udvikle nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet. Med tillægsansøgningen vil projektet gennemføre yderligere 

forløb og inkludere flere virksomheder. 

17 Compress TietgenSkolen 5.532.046 kr. 5.532.046 kr. - 5.532.046 kr. 

  

Projektets formål er at hjælpe SMV’er inden for fremstillingssektoren med at blive mere ressourceeffektive gennem kompetenceudvikling. Med tillægsbevillin-

gen vil projektet henvende sig til SMV’er i alle brancher og ændre fokus til krisemanagement, så SMV’ernes ændrede behov ifm. COVID-19-krisen imødekom-

mes. 

20 Vilje til Vækst (Socialfond) 
Erhvervshus Nord-

jylland 
7.900.000 kr. 7.900.000 kr. - 7.900.000 kr. 

  
Formålet med projektet er at skabe flere nordjyske vækstvirksomheder gennem bl.a. kompetenceudvikling af ledelse og/eller medarbejdere. Med tillægsansøg-

ningen ønskes iværksat kompetenceudviklingsforløb for 100 nordjyske virksomheder med udgangspunkt i deres udfordringer som følge af COVDI-19-krisen. 
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

22 
Vækstrettet kompetenceud-

vikling 
Erhvervshus Fyn 6.750.000 kr 2.270.100 kr. 729.900 kr. 2.999.900 kr. (delvis) 

  

Projektet har til formål at sikre SMV’er inden for robot-, stål-, bygge- og fødevarebranchen kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og 

medarbejdere. Projektet vil reservere 6 mio. kr. af den eksisterende bevilling til en COVID-19-relateret indsats og vil med tillægsbevillingen afskaffe virksom-

hedernes kontante egenfinansiering (3 mio. kr.).  

23 
Digitaliseringsboost (Sjæl-

land og øvrige Danmark) 
Erhvervshus Fyn 19.016.229 kr. 13.630.000 kr. 5.386.229 kr. 19.016.229 kr. 

  

Projektet understøtter produkt, koncept og løsningsudvikling i SMV’er gennem etablering af innovationssamarbejder inden for digitalisering og industri 4.0. 

Tillægsbevillingen vil muliggøre yderligere forløb i hele landet, hvor SMV’ernes salg og service kan omstilles til en mere digitaliseret og COVID-19-præget 

virkelighed. 

31 
Flere vækstvirksomheder – 

Sund Vækst 

Erhvervshus Hoved-

staden 
6.300.000 kr. 4.109.175 kr. 2.190.825 kr. 6.300.000 kr. 

  

Projektet hjælper virksomheder inden for sundhed- og velfærdsteknologi med at lave vækstplaner rettet mod at booste salget i det offentlige. Projektet vil ska-

lere så yderligere 21 virksomheder (mod 45 i dag) indgår. Under COVID-19 er offentlige kunder vigtige, ligesom der er nye forretningsmuligheder i både DK 

og udlandet for salg af danske sundhedsløsninger.  

32 IværksætterDanmark 
Erhvervshus Hoved-

staden 
6.955.337 kr. 4.636.891 kr. 2.318.446 kr. 6.955.337 kr. 

  

Formålet med IværksætterDanmark er at øge kompetenceniveauet for nye iværksættere gennem kompetenceforløb, tematiserede og brancherettede forløb samt 

et overbygningsforløb med individuel opfølgning. Der søges midler til at afholde flere forløb og digitalisering af forløb for at imødekomme udfordringer med 

fysiske aktiviteter som følge af COVID-19.  

48 

Energieffektivitet og CO2-

besparelser i virksomheder i 

Region Midtjylland – imple-

mentering 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
2.000.000 kr. 2.000.000 kr. - 2.000.000 kr. 

  

Projektets virksomheder får støtte og rådgivning til at klarlægge potentialer for energi- og ressourceeffektivisering og til implementering. Tillægsansøgningen 

gør det muligt for et større antal virksomheder at få udarbejdet en grøn forretningsmodel og at hæve tilskudsprocenten til implementeringsprojekter, hvilket 

vurderes at ville tilskynde flere virksomheder til at implementere grønne forretningsmodeller og styrke forretningsgrundlaget efter COVID-19.  

52 Digital ledelseskultur UCL 8.000.000 kr. 8.000.000 kr. - 8.000.000 kr. 
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

  

Formålet med projektet er at styrke digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i virksomheder gennem målrettede og skræddersyede kompetence-

forløb. Med tillægsbevillingen understøttes øget brug af digitale muligheder, hvor virksomhederne får værktøjer til at håndtere samarbejds- og kunderelationer 

samt interne arbejdsgange. 

59 Styrket erhverv i gadeplan 
Svendborg Kom-

mune 
4.700.000 kr. 3.100.000 kr. 1.600.000 kr. 4.700.000 kr. 

  

Projektet har til formål at styrke den lokale detailhandel, så de understøtter de sydfynske kommunernes lokale erhvervsstyrker inden for oplevelseserhverv og 

turisme. Der er fokus på digitalisering af forretningen. Under Covid-19 er omsætning og indtjeningen i erhverv i gadeplan faldet. Udsigterne for detailhandlen 

er usikre og potentielt langvarige.  

73 Zealand International 
Erhvervshus Sjæl-

land 
3.811.253 kr. 3.154.140 kr. 657.113 kr. 3.811.253 kr. 

  

Kernen i indsatsen er et rejseholdsforløb, der tilfører virksomhederne viden og kompetencer vedrørende internationalisering; kan følges af rådgivningsforløb. 

Med tillægsbevillingen vil de sætte fart på udvikling af nye digitale forretningsmodeller ift. eksport, og dermed imødegå udfordringer omkring modningspro-

cessen frem mod eksport, hvilket er særlig relevant grundet COVID-19 situationen, hvor eksporten er hårdt ramt, og hvor virksomheder skal motiveres mere 

end tidligere til at adressere eksportmarkederne. 

75 

Vækstiværksætterprojekt ved 

Acce-lerace, Erhvervshusene 

og DDC 

Erhvervshus Hoved-

staden 
5.000.050 kr. 3.333.367 kr. 1.666.683 kr. 5.000.050 kr. 

  

Projektet skal gennem tre læringssprint øge læringsoptaget og -intensiteten for iværksættere med skaleringspotentiale. Der søges om en tillægsbevilling til at 

skalere projektet for at imødekomme øget efterspørgsel, som følge af at iværksætterne er presset af COVID-19, digitalisere dele af forløbene og øge fokus på 

det private kapitalmarked samt facilitere adgang til human kapital gennem fleksible ressourcemodeller, som er særlig relevant i nuværende krisesituation, hvor 

iværksætterne er presset økonomisk likviditetsmæssigt. 

77 
Bæredygtig bundlinje Born-

holm 
Gate 21 2.650.000 kr. 2.000.000 kr. 650.000 kr. 2.650.000 kr. 

  

Projektet tilbyder virksomhederne flere og varierede indsatser efter behov og samtidig skaleres den samlede indsats ved at hjælpe flere virksomheder i gang 

eller videre med den grønne omstilling, der resulterer i øget energi-og ressourceeffektivitet og konkurrenceevne. Bl.a. fokus på styrket værdikædesamarbejde 

på Bornholm. Desuden skabes rammerne for at fremtidssikre virksomhederne ift. nye markedsbetingelser i kølvandet på COVID-19 

62 
Erhvervslivets instrument til 

at skabe vækst 

CONNECT Den-

mark 
3.025.000 kr. - 3.025.000 kr. 0 kr. 
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

  

Projektet sikrer flere virksomheder en eksekverings-/forretningsplan, der øger vækst. Består af screening, vejledning og sparring, hvor problemer præsenteres 

for et ekspertpanel af (ledere/konsulenter), der giver inputs til prioritering og eksekvering, samt hjælp til at opnå resultater. Ønsker forøget deltagerantal med 

fokus på COVID-19 ramte virksomheder. 

Det eneste rene DEM-projekt, der har søgt. Projektet har pt. ubrugte restmidler, og derfor kan det drøftes, om de søgte DEM-midler ønskes prioriteret til andre 

indsatser. 

1 Mod til uddannelse Holbæk Kommune 3.950.000 kr. -  - 0 kr. 

  

Det eksisterende projekt vil sikre, at flere psykisk sårbare unge og unge med psykiske lidelser får en ungdomsuddannelse og bliver rustet til at indgå i arbejds-

styrken i de kommende år. Projektændringen går ud på at kompensere virksomhederne for at indgå uddannelsesaftaler med unge fra projektet, i form af løn-

kompensation (350.000 kr. pr. ung i uddannelse). 

2 Dream Steps 
Professionshøjskolen 

UCN 
2.101.309 kr. - - 0 kr. 

  

Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem iværksættertilbud og -indsatser rettet mod studerende før, under og efter gennemførelse af en kortere- 

eller mellemlang videregående uddannelse. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide nuværende aktiviteter til at omfatte sundhedsuddannelserne samt 

de pædagogiske uddannelser.  

3 
Værdiskabelse via videreud-

dannelse 

Professionshøjskolen 

UCN 
2.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets eksisterende mål er at opkvalificere faglærte via en akademiuddannelse i automatik og drift. Projektet ønsker at søge midler til udvidelse af projektet 

via opkvalificering af ledere. Det er uklart, hvordan den ansøgte udvidelse af projektet hænger sammen med det nuværende projekt, samt hvorvidt aktiviteterne 

i sin ansøgte form er efterspurgte.  

4 
Digitale veje til vækst (til-

skud til implementering) 
Zealand 5.516.500 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet sigter mod at indfri små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering og automatisering ved, at virksomhederne bliver afkla-

rede omkring digitale vækstmuligheder og får udarbejdet en vækstplan. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at give implementeringsstøtte uden for de af 

programmet afgrænsede geografiske områder. 

5 Digitale veje til vækst Zealand 12.079.098 kr. - - 0 kr. 
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

  

Projektet sigter mod at indfri små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering og automatisering ved at virksomhederne bliver afkla-

rede omkring digitale vækstmuligheder og får udarbejdet en vækstplan. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at forlængelse projektperioden og at få flere 

virksomheder igennem med en vækstplan. 

6 
Kompetenceforsyning midt 

2.0 

Erhvervshus 

Midtjylland 
4.000.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at give kompetenceudvikling til virksomheders medarbejdere ud fra deres vækststrategi. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at fort-

sætte og færdiggøre deres eksisterende projekt inkl. en mindre udvidelse i antal virksomheder. 

7 
Højskolen – en alternativ vej 

til erhvervsuddannelse 
Vrå Højskole 1.469.263 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at få flere unge mellem 17 og 25 år til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Tillægsbevillingen vil betyde bedre mulighed 

for opnåelse af projektets oprindelige måltal. 

8 Moving Global Talent Work Live Stay 2.285.000 kr.     0 kr. 

  

Projektets formål er at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede internationale medarbejdere til Syddanmark. Med tillægsansøgningen vil projekt 

udvikle en digitaliseret tilgang til rekruttering, der skal sikre tiltrækning af den nødvendige arbejdskraft på forkant af den højkonjunktur, som forhåbentlig 

kommer efter krisen. 

9 Smart Industry RM Aarhus Universitet 4.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet etablerer og faciliterer innovationssamarbejder inden for industri 4.0. Tillægget muliggør, at der kan udbetales støtte til de deltagende virksomheder 

for at støtte disse i COVID-19-situationen mhp. at modvirke, at virksomhederne nedprioriterer arbejdet med at innovere og udvikle på kort sigt som følge af 

pandemien. 

12 Smart Energy2Market 
Green Tech Center 

A/S 
2.823.681 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne og videnin-

stitutioner i innovationssamarbejder. Tillægget vil muliggøre yderligere tre innovationssamarbejder med deltagelse fra ni virksomheder.  
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

13 
Styrket praktik i Region Sjæl-

land 
CELF 2.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er gennem en tidlig forbyggende indsats at mindske frafaldet af elever under deres lærlingeperiode. Herved forventer projektet at bidrage til 

målet om at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Tillægsansøgningens formål er at henvise virksomhederne til statens lønkompensationsordning, 

som lærlinge er omfattet af.  

14 Bornholms Fødevareklynge 
Bornholms Land-

brug & Fødevarer 
700.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projekts formål er at udvikle en styrket fødevareproduktion på Bornholm. Projektet ønsker at supplere den eksisterende indsats ved at udvikle handleplaner på 

brancheniveau og på virksomhedsniveau i relation til COVID-19 samt at arbejde med få redefineret virksomhederne med nye styrede innovative processer 

målrettet grøn omstilling og digitalisering. 

16 Startup Business 
Erhvervshus Sjæl-

land 
3.623.890 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er at give iværksættere et stærkere afsæt for at kunne etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder. Målgruppen for projektet er 

iværksættere både med og uden CVR-nummer. Tillægsbevillingen vil muliggøre et øget fokus på at tilpasse forretningsmodellen og nytænke salgskanaler til 

COVID-19-situationen.  

18 

Udviklingsprogram for un-

derleverandører i vindmølle-

industrien 

Energy Innovation 

Cluster 
9.046.859 kr. 

    
0 kr. 

    

  

Formålet med projektet er, at flere små- og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien udvikler nye produkt- og procesinnovationer i samarbejde 

med vidensinstitutioner.  Ansøger ønsker med tillægsbevillingen at igangsætte fire nye konkrete innovationsprojekter med fokus på konverterings- og lagrings-

teknologier, herunder PtX. Det skal sikre, at flere SMV’er opretholder innovationskraften og kommer styrket ud af krisen med nye grønne løsninger. 

19 Kompetencevækst Tietgen 3.200.000 kr. - - 0 kr. 

  

Kompetencevækst vil sikre virksomhederne i Region Syddanmark kvalificeret arbejdskraft ved at give de eksisterende medarbejdere et formelt uddannelsesløft 

fra ufaglært til faglært eller fra faglært til videregående niveau. Som supplerende aktivitet vil projektet inddrage flere digitale uddannelser og som ny mål-

gruppe inddrage ledige ufaglærte og faglærte, som er afskediget pga. COVID-19-krisen. 

21 
Vilje til Vækst (Regional-

fond) 

Erhvervshus Nord-

jylland 
2.000.000 kr. - - 0 kr. 
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Formålet er at adressere de nordjyske vækstudfordringer gennem flere internationalt orienterede vækstparate virksomheder. Dette ved at virksomhederne 

deltager i camps og får udarbejdet en vækstplan af en rådgiver. Ift. COVID-19 ønskes denne indsats intensiveret, og det ønskes at kunne minimere deltagerge-

byr og egenfinansiering. 

24 EUX – en del af ansvaret Campus Vejle 4.000.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets mål er at sikre praktikpladser til elever, der har valgt en EUX. Projektet har overordnet haft succes ind til nu. Med en tillægsbevilling vil de udvide 

målgruppen, så den ikke kun er EUX elever, men også de elever, der gennemfører en klassisk EUD. Med tillægsbevillingen ønsker de en projektforlængelse på et år 

frem til den 31-12-2021. 

25 Enter Digital Erhvervshus Fyn 4.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Formålet med projektet er at løfte det digitale kompetenceniveau hos ledere og ledende medarbejdere i SMV'er med lav digitaliseringsgrad, og som med pro-

duktivitetsgevinster fra digitalisering vil blive mere konkurrencedygtige. Projektet vil med tillæg og ændringer muliggøre et spor i projektet, hvor virksomhe-

derne udelukkende medfinansierer med timer. 

26 
Digital omstilling: Vækstpla-

ner 
Erhvervshus Fyn 

3.800.000-

6.000.000 
- - 0 kr. 

  

Projektets formål er at skabe vækst i Region Syddanmark igennem Industri 4.0 kompatible løsninger. I projektet arbejdes der med et segment af virksomheder, 

som har potentiale til at skabe vækst via nye, digitale forretningsmodeller. Projektet ønsker ikke at ændre aktiviteter i relation til COVID-19, men ønsker at 

booste de allerede eksisterende aktiviteter.  

27 Access Cities Dansk Industri 2.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet er et markedsafklaringsprogram for SMV’er med løsninger, der kan fremme bæredygtig byudvikling. Der er fokus på tre markeder af særlig betyd-

ning for dansk eksport: Kina, Tyskland og USA. Projektet er for SMV’er fra Region Sjælland. Med en tillægsbevilling ønsker man at udvide aktiviteterne til 

hele landet samt en forlængelse. 

28 
Digital Omstilling: Innovati-

onssamarbejder 
Erhvervshus Fyn 6.365.000 kr. - - 0 kr. 

  

Formålet med projektet er at understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsningsudviklingen inden for Industri 4.0, Data og Digitalisering, og dermed 

skabe vækst i danske SMV’er. Projektet ønsker i relation til COVID-19 at skabe et spor dedikeret til udvikling af prototyper eller koncepter for digitalt salg 

eller service igennem nye teknologier. 
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29 

CPH-Food 
DTU Fødevareinsti-

tuttet 
7.098.000 kr. - - 0 kr. 

Projektet løfter andelen af innovative fødevarevirksomheder gennem innovationssamarbejder målrettet produkt-, koncept- og løsningsudvikling i SMV’er. 

Tillægsbevillingen ville muliggøre længerevarende og mere intense forløb for de allerede rekrutterede virksomheder for bedre at håndtere følgerne af COVID-

19. 

30 

Partnerskabsdrevet innova-

tion til vækstmarker i Østaf-

rika 

Access2innovation 6.750.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at levere virksomhedsdreven innovation rettet mod vækstmarkederne i Østafrika via produkter og løsninger på udfordringer, der efterspør-

ges i udviklingslande i bestemte dele af verden, særligt Østafrika. Projektet ønsker med tillægget at kunne danne flere innovationspartnerskaber. 

33 
Femern-forbindelsen som 

vækstdriver 
CELF 3.000.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektet søger om forlængelse og udvidelse af det eksisterende projekt. Projektets mål er at sikre tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft, når arbejdet med 

Femern-forbindelsen igangsættes. Projektet har i november 2019 fået en bevilling på 14,5 mio. kr. 

34 
Styrkelse af Greater Copen-

hagen 

Copenhagen Capa-

city 
4.500.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet markedsfører Greater Copenhagen med det formål at tiltrække investeringer og virksomheder. Tillægget vil forlænge projektet til juni 2021 og inten-

sivere og justere markedsføringen. Via tillægget vil projektet også rådgive og vejlede udenlandskejede virksomheder i Hovedstaden/Sjælland om COVID-19-

konsekvenser via online markedsføring. 

35 
Iværksætterprogrammet 

2018-2021 

Erhvervshus 

Midtjylland 
1.125.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er at øge antallet af vækstiværksættere, der kan udvikle sig til vækstvirksomheder, hvorved de bidrager markant til skabelse af nye jobs, nye 

produkter og teknologier med væsentlig innovationshøjde. Tillægsbevillingen vil fokusere på afværgeforanstaltninger pga. COVID-19 med fokus på håndtering 

af den truende kapitalsituation for virksomheder. 

36 Globale Vækstkompetencer Tietgen 5.200.000 kr. - - 0 kr. 
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Projektets mål er at tilbyde SMV’er opkvalificering i globale vækstkompetencer samt match med ledige veluddannede. Projektet ønsker at udvide målgruppen 

og tilbyde forløb af 6 ugers kurser i blended learning. COVID-19 vinklen og efterspørgslen er ikke tydelig i ansøgningen. 

37 Nordjysk NewBizz 
Erhvervshus Nord-

jylland 
5.793.800 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet har til formål at forbedre deltagernes iværksætterkompetencer (Socialfondsprojekt). Målgruppen er SMV’er stiftet 3 år før programstart. Med en 

tillægsbevilling vil man tilbyde programmet til flere samt øge konsulentydelsen til den enkelte deltager. Samtidig ønskes deltagerkravet lempet, således at de, 

der har lavere ambitioner end at skabe 1 arbejdsplads ud over ejeren og opnå 1 mio. kr. i omsætning, kan deltage. 

38 Nordjysk NewBizz 
Erhvervshus Nord-

jylland 
5.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet har til formål at hjælpe nystiftede virksomheder med at blive vækstvirksomheder (Regionalfondsprojekt). Målgruppen er SMV’er, højst5 år gamle og 

med vækstambitioner. Med en tillægsbevilling vil man tilbyde programmet til flere. Samtidig ønskes deltagerkrav og vækstkrav lempet, Vækstkravet kan pt. Ikke 

lempes jf. kravene i Regionalfondsprogrammet. 

39 AI Iværksætterindsats 
DTU Compute/Sci-

ence Park  
3.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet har til formål at understøtte et spirende økosystem af startups inden for kunstig intelligens (AI) og sundhed i Region Hovedstaden. Med en tillægsbe-

villing vil man tilbyde disse startups en samlet "accelerator-pakke", der skal fastholde momentum i deres skaleringsfase, så de kommer styrket ud af COVID-

19-pandemien. 

40 
Social inklusion gennem 

vækstpartnerskaber 

Den Social Kapital-

fond 
3.673.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet har til formål at indsluse borgere på kanten af arbejdsmarkedet til job i SMV’er. Projektet ønsker at udvide aktiviteterne med rådgivning i økonomisk 

krisehåndtering. De beskrevne aktiviteter, der søges tilskud til, må anses som dækket af Early Warnings aktiviteter. De ansøgte aktiviteter kan ikke gennemfø-

res i socialfondsprogrammet. 

41 
Inklusion af frafaldstruede 

elever 
CELF 3.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC gennem bl.a. 

rammeaktiviteter. Med tillægsbevillingen udarbejdes forskellige tiltag som understøtter elevernes fastholdelse selvom eleverne fjernundervises fx digitale initia-

tiver, som understøtter relationsdannelsen. 
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42 Projekt vidensamarbejde 
AAU Match, Aal-

borg Universitet 
2.347.024 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at matche studerendes SMV’ers digitale behov med studerende/ledige nyuddannede med digitale kompetencer. Projektet ønsker at udvide 

og forlænge det nuvæ-rende projekt med 30%, bl.a. via en digitalbørs, med henblik op SMV’er i yderområderne. 

43 

Fremme af innovation inden 

for grøn energiteknologi 

(FIE) 

CLEAN 4.368.596 kr. - - 0 kr. 

  

Projekt har til formål at styrke SMV`ernes innovation inden for energiteknologi. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge 

opgaver i det eksisterende projekt og med mulighed for at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye og bedre 

produkter.  

44 
Industriel Elektronik Innova-

tion (IEI) 
CLEAN 7.479.574 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem SMV’er og SDU inden for industriel elektronik. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreud-

vikle, skalere og omlægge opgaver i det eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med 

nye produkter og løsninger. 

45 Cleantech Innovation (CTI) CLEAN 3.540.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om nye cleantech-produkter og -løsninger. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, 

skalere og omlægge opgaver i det eksisterende projekt, samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye 

produkter og løsninger. 

46 
Future Food Innovation 

Growth 

Agro Business Park 

A/S 
7.845.222 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at øge fødevarevirksomheders vækst og innovation i hele værdikæden ved at bistå virksomhederne med støtte til innovationsprojekter og 

identificere de rette initiativer og tiltag til at udvikle forretningen via partnerskaber med videninstitutioner og andre virksomheder. 

47 
Teknologiinnovation miljø og 

energi (TIME) 
CLEAN 5.480.068 kr. - - 0 kr. 
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Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om nye cleantech-produkter og -løsninger. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, 

skalere og omlægge opgaver i det eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye 

produkter og løsninger. 

49 Virksomhedsporten Tietgen 3.300.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet ønsker at afprøve og sprede en indslusningsmodel, der via socialøkonomisk virksomhed forbedrer og øger beskæftigelsen for personer på kanten af 

arbejdsmarkedet og dermed øger arbejdsudbuddet. Med projektændringen fokuseres bl.a. på intensiv kontakt til virksomhederne og en høj grad af støtte i for-

bindelse med nye praktiketableringer.  

50 
Energi, teknologi, innovation 

(ETI) 
CLEAN 5.643.686 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om ny og grøn energiteknologi. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og 

omlægge opgaver i det eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye produkter og 

løsninger. 

51 
Grøn vækst via grønne forret-

ningsmodeller 

Erhvervshus Hoved-

staden 
7.805.500 kr. - - 0 kr. 

  

I det eksisterende projekt udvælges potentielle vækstvirksomheder og udvikler grønne vækstplaner, der forventes at medføre betydelige miljøgevinster. Ændrin-

gen rettes mod en bredere målgruppe af virksomheder og skaleres, så flere virksomheder tilbydes forløb med udvikling af nye bæredygtige forretningsstrategier 

for at tilpasse sig COVID-19.  

53 

Energieffektivitet og CO2-

besparelser i virksomheder i 

Region Midtjylland – koncept 

for forretningsmodeller 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
500.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets virksomheder får støtte og rådgivning til at klarlægge potentialer for energi- og ressourceeffektivisering og til implementering. Med tillægsansøg-

ningen ønsker projektet at lave et blueprint for grønne forretningsmodeller med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at udføre kompetenceudvikling af 

rådgiverstanden på det grønne område samt at arbejde med placering af kvalificeret arbejdskraft hos virksomhederne. 

54 
Data- og designdreven sund-

hedsinnovation 
FIERS 5.100.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektet vil gennem innovationssamarbejder understøtte SMV’er i at skabe innovative løsninger på globale udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet. 

Tillægget vil muliggøre 20 yderligere virksomhedsforløb i tæt samarbejde med fx sygehuse for at omstille innovationen i lyset af COVID-19. 
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55 
Entreprenørskab i uddannel-

serne 

VIA University Col-

lege 
6.720.000 kr. - - 0 kr. 

  

Formålet med projektet er at bidrage til øget vækst og beskæftigelse ved at skabe flere succesfulde iværksættere og vækstvirksomheder. Med tillægsansøgnin-

gen ønskes at afhjælpe forretningsmæssige og markedsrelaterede udfordringer for 175 startups samt gennem faciliteret innovationssamarbejde at matche 

entreprenante studerende med 75 virksomheder.  

56 Sprint:Digital 
Dansk Design Cen-

ter 
17.500.000 kr. - - 0 kr. 

  
Formålet med projektet er at styrke digitalisering af små og mellemstore virksomheder vha. konkrete designmetoder og gennem såkaldte sprintforløb. Projektet 

ønsker med tillægsbevillingen at bevare det nuværende setup, men rette særligt fokus på COVID-udfordrede brancher (restauration, hotel, detail mv.) 

57 Smartlog Plus Aalborg Universitet 2.400.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er vækstforløb, hvor der udarbejdes vækstplaner for virksomheder, der sigter imod anvendelse af nye teknologier i virksomhedernes logistik-

systemer og forsyningskæder. COVID-19 krisen ændrer logistiklandskabet vedr. med rejser og kommunikation, og flere midler vil kunne hjælpe flere ramte 

virksomheder. 

58 

Smart Greater Copenhagen: 

Digitalt kompetenceløft i 

SMV’er 

DTU Compute 2.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er at skabe vækst for SMV’er i Greater Copenhagen via vækstrettede kompetenceudviklingsforløb gennem anvendelse af kompetenceformater 

til digitalt løft. Med tillægsbevillingen vil projektet udvide kapaciteten for at sikre den specifikke hands-on læring via specifikke kompetenceløft, deltagelse af 

leverandørnetværk og virtuel tilpasning.  

60 Kreativitet og Iværksætteri 
Svendborg kom-

mune 
9.300.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet har til formål at skabe øget iværksætteri og vækst inden for kreative erhverv gennem opstarts-, forretningsudviklings- og vækstforløb. Der søges om 

projektforlængelse og tillægsbevilling til en videreførelse af projektet med udvidet målgruppe, yderligere digitalisering af forløb og intensivering af visse forløb 

med fokus på omstilling og genstart. 

61 
Signaturevent Madmødet 

2020 

Business Region 

MidtVest 
100.000 kr. - - 0 kr. 
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Madmødet 2020 (event under ”Europæisk Gastronomiregion” (REM-projekt)) sigter mod at udvikle og brande områdets fødevareerhverv. Eventet må aflyses i 

maj 2020 grundet COVID-19 og søger om midler til udgifter forbundet med flytning til 2021 (herunder udvikling og afholdelse af aktiviteter, koordinering, 

projektledelse, kommunikation og markedsføring). 

63 

Styrket finansiering og re-

kruttering til grøn og cirkulær 

omstilling 

CLEAN & LDC 8.700.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet vil mindske virksomhedernes omkostninger ved at deltage i Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) samt styrke projektets rekruttering gennem værdiska-

bende gratis arrangementer. Rationalet er, at det hjælper virksomhederne at få tilført midler til fx lønomkostninger, ligesom virksomhederne skal løfte en min-

dre andel af finansieringen. Dermed forventer projektet at kunne rekruttere og fastholde flere af virksomhederne i programmet. 

64 Industriel elektronik (IE) 
Syddansk Universi-

tet 
8.000.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets formål er at etablere et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø inden for industriel elektronik ved SDU i Sønderborg. Med tillægsansøgnin-

gen vil projektet udvides til også at omhandle industriel mekatronik og fx tilbyde korte kurser samt kursusforløb for mindst 30 ledige, og opbygge forsknings- 

og undervisningsfaciliteter inden for mekatronik.  

65 Vækst via viden 
Erhvervshus Nord-

jylland 
5.290.149 kr. - - 0 kr. 

  

Formålet med projektet er ansætte en akademiker i en mindre virksomhed i 5 mdr., for derigennem at tilføre nye kompetencer til virksomheden. Målet er at 

virksomheden får øjnene op for værdien ved akademisk arbejdskraft, og fortsætter ansættelsen efterfølgende. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at udvide 

projektet med 50 forløb/virksomheder. 

66 
Future food & bioressource 

innovation Denmark 
Agro Business Park 6.384.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at øge antallet af innovative fødevare- og bioressource-virksomheder gennem innovationssamarbejder med videninstitutioner med henblik 

på at udvikle nye produkter/services. Tillægget muliggør yderligere innovationssamarbejder samt en digitaliseringsvinkel for at tilpasse sig COVID-19. 

67 
Teknologisamarbejde i Re-

gion Sjælland 
DTU 4.000.000 kr. - - 0 kr. 
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Formålet med projektet er at øge innovation og vækstpotentialet blandt iværksættere og virksomheder. Med tillægsansøgningen søger projektet om mulighed 

for øget rådgivning, der vedrører deltagernes forretning. Herudover søges der om øget pulje til forsknings- og udviklingsarbejde til forlængelse/tilpasning af 

eksisterende innovationsforløb.  

68 Co-create Sydfyn I 
Svendborg Kom-

mune 
2.034.320 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet er målrettet SMV’er i den maritime branche og IT-branchen og indeholder tre hovedaktiviteter: Skræddersyede kollektive kompetenceudviklingsfor-

løb, kompetenceudviklingsforløb for topledelse og bestyrelsesmedlemmer og klippekort til innovationsmentor. Projektet vil med tillægsbevillingen øge antallet 

og omfanget af klippekort-aktiviteten samt gennemføre yderligere netværksaktiviteter.   

69 Co-Create Sydfyn II 
Svendborg Kom-

mune 
2.168.250 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet arbejder med målrettet uddannelse og rådgivning til iværksættere gennem kollektive uddannelsesforløb, acceleratorforløb og rådgiverklippekort. Der 

ønskes en projektforlængelse grundet forsinkelse i acceleratorforløb som følge af COVID-19 og en tillægsbevilling til en udvidelse af antal og omfang af rådgi-

verklippekort og øvrige netværksaktiviteter. 

70 
Fælles destination i Trekant-

området 

Trekantområdet 

Danmark 
- - - - 

  Ansøgning er trukket tilbage 

71 
Kvalitet i erhvervsuddannel-

ser via tværfaglig fokus 
SOSU Nord 2.502.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektet vil have flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at styrke kvaliteten af undervisningen via simulationstræning, der skal understøtte 

elevernes læringsudbytte og bidrage til at skabe en endnu tydeligere kobling af teori og praksis. Med tillægsansøgningen udvides aktiviteterne så der kan ud-

dannes endnu mere sundhedspersonale.  

72 FUEL 
Frederikssund Kom-

mune 
4.800.000 kr. - - 0 kr. 

  

Projektets indsatser udspringer af et tværgående, koordineret og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder/erhvervsliv og erhvervsskoler, med 

det formål at få flere til at søge ind og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet ønsker med ansøgning om tillæg at udvide aktiviteterne med udgangspunkt 

i Campus Frederikssund (CampusMakerSpaceXL). 
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Nr. Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 
Indstillet Regional- eller 

Socialfond (ERDF/ESF) 

Indstillet decentrale 

midler (DEM) 
Beslutning 

74 

Europas Grønne Region – in-

novative løsninger på vand-

området 

Water Center, DTU 2.430.103 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål at understøtte udvikling af nye innovative løsninger inden for vandområdet. Projektet ønsker at understøtte allerede igangsatte innovations-

projekter samt tilbyde flere SMV’er innovationsforløb og inddrage SMV’er fra hele landet. 

76 Step up 
Copenhagen Busi-

ness Academy 
1.700.000 kr. - - 0 kr. 

  
Projektets formål er at tilbyde et formelt kompetenceløft bl.a. via brug af e-learning til mindre SMV’er i Hovedstadsområdet inden for en række brancher f.eks. 

turisme, handel og transport. Projektet ønsker at udvide med hotel og restaurationsbranchen, der er hårdt ramt af Covid-19 nedlukningerne. 
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