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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Referat fra 12. møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse d. 5. novem-

ber 2020, kl. 11:00-13:15 og kl. 14.45:16:45, videomøde 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Mette-Marie Harild, vice president, Medtronic A/S (11:00-16:30) 

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S (11:00-15:50) 

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune 

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark 

• Claus Jensen, formand, CO-Industri 

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen  

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Pernille von Lillienskjold, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntning, Erhvervsstyrelsen 

• Lone Rosen, programchef, Erhvervsstyrelsen  

• Frederik Rostrup-Nielsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen (11:00-11:45) 

• Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 

 

Eksterne repræsentanter 

• Stig P. Christensen, bestyrelsesformand, GreenLab Skive (kl. 11:00-

11:25) 

• Christopher Sorensen, adm. direktør, GreenLab Skive (kl. 11:00-11:25) 

• Steen Harding Hintze, Business Development Director, GreenLab 

Skive (kl. 11:00-11:25) 

• Kim Klyver, professor, Syddansk Universitet (kl. 11:45-13:15) 

• Erik Krarup, direktør, Erhvervshus Midtjylland (kl. 11:45-13:15) 
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Referat: 

  

1. Velkomst ved formanden 

 Bilag 1.1: Cover 

   

 Formanden bød velkommen og orienterede om afbud til dagens møde 

samt beslutningen om at gøre det 12. bestyrelsesmøde til et virtuelt 

møde grundet COVID-19-udviklingen. Mødet skulle have været af-

holdt i Skive med besøg på GreenLab Skive, men dette blev erstattet af 

et virtuelt oplæg om GreenLab Skive. 

 

  Formanden gjorde opmærksom på den alvorlige situation i Nordjylland, 

hvor der er konstateret en muteret version af COVID-19 efter smitte fra 

mink, som har medført skærpede restriktioner og dermed særlige udfor-

dringer for erhvervslivet i Nordjylland. Bestyrelsen kunne under pkt. 8. 

kort drøfte situationen. 

 

 Formanden gjorde opmærksom på fremgangsmåden ved eventuel inha-

bilitet (punkterne 6 og 7) til et virtuelt møde.  

  

 

2. Fyrtårnsinitiativer (til orientering) 

2.1. GreenLab Skive - inspirationsoplæg ved adm. dir. Christopher 

Sorensen 

Bilag 2.1.1: Cover 

Bilag 2.1.2: CV Christopher Sorensen 

 

Bestyrelsesformand for GreenLab Skive Stig P. Christensen og 

adm. direktør Christopher Sorensen indledte med et oplæg om den 

rejse, GreenLab har været på fra de første offentlige erhvervsfrem-

memidler til den grønne erhvervspark, som står i dag, og som stadig 

udvikler sig med stor hastighed på vej mod kommerciel bæredygtig-

hed. 

 

Projektet fik i 2016 støtte fra Erhvervsministeriets initiativ for mål-

rettet erhvervsindsats (8,7 mio.kr.). Tilskuddet blev brugt til at etab-

lere de første byggesten for GreenLab, herunder planlægning af 

symbiosenet, symbioseplatform og centerbygning i erhvervsparken. 

Siden har projektet opnået godt 100 mio.kr. i offentlig finansiering, 

hvilket har ført til, at der i dag er private investeringer i energipar-

ken for ca. 1,5 mia. kr. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har se-

nest i nov. 2019 bevilget 2 mio.kr. til afdækning af en række virk-

somheders vækstpotentiale inden for Power2X. 

 

Formanden takkede for et inspirerende og informativt oplæg, herun-

der muligheden for at aflægge besøg ved senere lejlighed. 

 

 

2.2. Ramme for udpegning af fyrtårnsinitiativer (til beslutning) 

Bilag 2.2.1: Cover 
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Sekretariatet gav en status på processen med at identificere og op-

dyrke fyrtårnsinitiativer. 

 

For de forslag til fyrtårnstemaer, som er mest konkrete på nuværende 

tidspunkt, blev det foreslået, at der igangsættes et nærmere konkretise-

rings- og kvalificeringsarbejde, der skal lede frem til et egentlig beslut-

ningsoplæg til bestyrelsen. Det gælder Bornholm, Sjælland, Fyn og 

Sydjylland.  

 

For mindre konkrete forslag vil sekretariatet arbejde videre med at op-

dyrke og identificere temaer for potentielle fyrtårne i dialog med de re-

spektive erhvervshusbestyrelser og andre relevante lokale og nationale 

aktører. 

 

Bestyrelsen betonede, at lokal forankring er afgørende for succesfulde 

projekter, men at statslig involvering og tværministeriel koordinering 

også er essentiel for fremdrift og realisering af fyrtårnsinitiativer med 

et højt ambitionsniveau.  

 

Sekretariatet vil i den videre proces klarlægge, hvordan nye fyrtårns-

kandidater bedst kan udpeges og opdyrkes i samspil med erhvervsmi-

nisteren og øvrige relevante ministerier, hvilket kan nødvendiggøre en 

vis grad af fleksibilitet i bestyrelsens beslutningsproces omkring igang-

sættelse af indsatser. 

 

Bestyrelsen drøftede, at fyrtårnsprojekter kan tage udgangspunkt i 

større fysiske projekter eller infrastrukturinvesteringer, men at de også 

kan tage udgangspunkt i større samfundsudfordringer på fx sundheds-

området, som rummer erhvervsmæssige potentialer for dansk erhvervs-

liv.  

 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med at kvalificere konkrete 

fyrtårnskandidater inden for de identificerede forslag fra Erhvervs-

hus Fyn, Sjælland, Bornholm og Sydjylland, og at der iværksættes 

dialog med erhvervshusenes bestyrelser i Nordjylland, Midtjylland 

og Hovedstaden mhp. videre identificering af temaer for potentielle 

fyrtårne i de respektive områder, som kan forelægges bestyrelsen 

primo 2021. 

 

Bestyrelsen besluttede tentativt at afsætte op til 50 mio. kr. i 2021 til 

en pulje, der skal sætte fyrtårnsinitiativerne i gang. Bestyrelsen be-

sluttede ligeledes at prioritere midler til fyrtårnsinitiativer i 2022 og 

2023 mhp. at understøtte opbygningen af en langvarig indsats. 

 

 

3. Temadrøftelse: SMV’ernes tilstand (til orientering og drøf-

telse)  

Bilag 3.1: Cover 

Bilag 3.2: Data om SMV’ernes tilstand 

Bilag 3.3: CV Kim Klyver 

Bilag 3.4: CV Erik Krarup 

 



 4/13 

 

 

Professor Kim Klyver (SDU) præsenterede foreløbige resultater fra 

forskningsprojektet ”Hvad skal SMV’er lære af COVID-19”, der 

har fokus på kriseparathed og krisestrategier i SMV’er. 

 

Kim Klyver gennemgik bl.a., hvordan SMV’erne under en krise en-

ten kan være kriseramte, krise-immune eller krise-udnyttere, og 

hvordan dette påvirker deres brug af netværk (herunder vedledning), 

hjælpepakker samt forventninger til fremtiden. Data fra en gennem-

ført spørgeskemaundersøgelse indikerer, at de mest kriseramte virk-

somheder bruger hjælpepakkerne mest, mens krise-immune ofte op-

lever et stort fald, fordi de ikke tilpasser sig i tide. En tolkning kan 

være, at SMV’erne skal ”angribe på bakkerne” og bruge kriserne til 

at få en konkurrencefordel efterfølgende. 

 

Kim Klyver identificerede fire forskellige krisehåndteringsstrate-

gier; Virksomhederne kan bruge afvikling, vedligeholdelse, reduk-

tion og innovation. Undersøgelsen indikerer, at virksomhedernes 

brug af strategierne varierer på tværs af brancher, virksomhedsstør-

relse, region, organisatorisk formalisering og økonomisk polstring, 

herunder at bygge- og anlægsbranchen eksempelvis i laveste grad 

anvender alle krisehåndteringsstrategier, mens større virksomheder 

og virksomheder i Hovedstaden i højere grad anvender vedligehol-

delse. Virksomheder med en lav formaliseringsgrad anvender i hø-

jere grad innovationsstrategien, mens virksomheder i hovedreglen 

kommer bedst igennem en krise ved brug af vedligeholdelse og in-

novation. 

 

Direktør for Erhvervshus Midtjylland, Erik Krarup, præsenterede på 

vegne af alle erhvervshuse de udfordringer og den efterspørgsel, 

som erhvervshusene oplever, SMV’erne står med i lyset af COVID-

19. 

 

En af pointerne var, at SMV’erne oplever et særligt pres på likvidi-

teten pga. ændrede markedsvilkår, herunder manglende eksportmu-

ligheder, begrænsede muligheder for fysiske møder (messer, konfe-

rencer mv.) samt en generel usikkerhed omkring fremtidsudsigterne, 

herunder hvor længe markederne vil være i dvale. Virksomhederne 

oplever også en udfordring med at matche nuværende kompetencer 

i virksomheden med eventuelle fremtidige behov. SMV’erne efter-

spørger primært information om hjælpepakker, sparring om egen si-

tuation, herunder mulighed for omstilling af forretningen, adgang til 

likviditet og vejledning om hjemsendelse af medarbejdere/hjemme-

arbejde. 

 

Kreditdirektør i Nykredit og medlem af bestyrelsen Steen Munk bi-

drog herefter med viden fra den finansielle verden. En af pointerne 

var bl.a., at virksomheder med positive nøgletal inden krisen også 

forventes at komme nogenlunde ud på den anden side, herunder 

også virksomheder i meget udsatte brancher, da de via hjælpepakker 

forventes understøttet, indtil de er igennem krisen. Indtil nu har 
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krisen ikke kunnet aflæses i antallet af konkurser, men der forventes 

et højere antal konkurser på bagkant af COVID-19, herunder ved 

udløb af hjælpepakker. Flere virksomheder er ”dopede” nu som 

følge af bl.a. kompensationsordninger, hvilket sætter markedskræf-

terne ud af spil. 

 

De forskellige oplæg og efterfølgende drøftelser i bestyrelsen bidrog 

til en forståelse af, hvor bestyrelsen kan lægge sit fokus i 2021 

mhp., at SMV’erne understøttes bedst muligt, herunder hvordan in-

novationskapaciteten eks. kan højnes i SMV´erne, bl.a. med brug af 

højtuddannet arbejdskraft. 

  

Formanden takkede for gode og inspirerende oplæg.  

 

 

 

 

4. Status for EU-strukturfondsprogrammer (til orientering)  

  

Bilag 4.1: Cover 

 

Appendiks 4.a: Økonomisk overblik okt. 2020 

 

Sekretariatet orienterede om arbejdet med EU-programmerne for 

perioden 2021-2027, der bl.a. udformes med afsæt i bestyrelsens 

indspil fra bestyrelsesmødet den 24. september 2019. Det estimeres, 

at Danmark i perioden 2021-2027 tildeles 1.050 mio. kr. til regio-

nalfondsprogrammet og 894 mio. kr. til socialfondsprogrammet. Det 

forventes, at det også fremover er Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse, der skal udmønte langt størstedelen af midlerne. 

 

Forordningsgrundlaget for strukturfondene 2021-2027 forhandles 

fortsat i Bruxelles, så der er fortsat en række ubekendte, men den 

danske regering er ved at udarbejde strukturfondsprogrammer for 

hhv. Regional- og Socialfonden. Der skal udarbejdes et program for 

hvert fond. Et program er en form for katalog, der beskriver, hvor-

dan den danske andel af midlerne kan anvendes til at nå en række 

mere forpligtende mål. Der er dog en række bindinger på midlerne. 

 

Regionalfondsprogrammet forventes at have fire indsatser: 1) Inno-

vation, digital omstilling, grøn omstilling og internationalisering, 2) 

Energiomstilling herunder fx cirkulær økonomi og tilpasning til kli-

maforandring, 3) Bæredygtig byudvikling herunder fx bæredygtige 

by-midter, og 4) Turisme. Bindingerne tilsiger, at min. 85 pct. af 

midlerne skal anvendes til 1) Innovation og 2) Energiomstilling til-

sammen. Min. 30 pct.  af midlerne skal anvendes på 2) Energiom-

stilling, og 8 pct. af midlerne skal anvendes på 3) Bæredygtig byud-

vikling. 
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Socialfondsprogrammet forventes at have fem indsatser, hvor besty-

relsen har indstillingsretten på 1-3; 1) Kvalificeret arbejdskraft, her-

under omkvalificering, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og 

fremme af iværksætteri, 2) Formelle, kompetencegivende uddannel-

ser, herunder erhvervsuddannelser, 3) Social inklusion, herunder fx 

styrke SMV’ers parathed til og muligheder for at modtage og ind-

sluse udsatte borgere, 4) Afhjælpe materielle afsavn hos de socialt 

mest udsatte (2 pct.) og bekæmpe børnefattigdom (5 pct.) udmøntes 

af Social- og Indenrigsministeriet, og 5) Indsats på uddannelsesom-

rådet (20 pct. af midlerne) udmøntes via regionerne efter aftale med 

regeringen. 

 

  25 pct. af de samlede midler skal anvendes til social inklusion. Der sig-

tes mod, at de 2 pct. til at afhjælpe materielle afsavn hos socialt mest 

udsatte og de 5 pct. til at bekæmpe børnefattigdom indgår i de 25 pct. 

til social inklusion.  

 

 Erhvervsstyrelsen vil i den kommende tid være i dialog med interessen-

ter om indholdet i programmerne, inden regeringen fremsender ende-

lige programmer til godkendelse i EU-Kommissionen i 1. halvår af 

2021. Bestyrelsen vil blive forelagt programmerne til drøftelse, inden 

de sendes til kommissionen.  

 

 Der afventes stadig større klarhed om React EU-midlerne samt Fonden 

for Retfærdig Omstilling, hvorfor der planlægges et ekstraordinært be-

styrelsesmøde i december herom, jf. dagsordenspunkt 8.   

 

 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Nye indsatser vedr. turisme (til beslutning)  

Bilag 5.1: Cover 

Bilag 5.2: Idebeskrivelse 

Bilag 5.3: Rammer, aktører og indsatser 

 

Sekretariatet redegjorde for forslag om at afsætte godt 50 mio. kr. i 

decentrale erhvervsfremmemidler til en turismeindsats i 2021, dog 

med forbehold for vedtagelse af finanslov for 2021. Turismeindsat-

sen udmøntes i to puljer, hhv. destinationsudviklingspuljen (40 mio. 

kr.) og puljen for lokale og tværgående turismeudvikling (10 mio. 

kr.). Det foreslås, at turismeaktører kan søge om midler til projekter 

inden for alle seks strategiske turismefokusområder i strategien Er-

hvervsfremme i Danmark 2020-2023, men at der fokuseres særligt 

på grøn og bæredygtig omstilling, partnerskaber og samarbejde 

samt COVID-19-pandemiens påvirkning på erhvervet. Sekretariatet 

redegjorde for et forslag om en støtteprocent på 50% for alle aktivi-

teter, samt at national markedsføring ikke støttes.  

 

Uvisheden om situationen for turismeerhvervet, herunder rejsere-

striktioner i 2021, blev fremhævet, hvorfor en vis fleksibilitet ift. 

den aktuelle situation i 2021 kan blive nødvendig. Bestyrelsen vil 
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tage bestik af situationen, når ansøgninger behandles på bestyrelses-

mødet den 21. april 2021. 

 

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 50 mio. kr. til en turismeind-

sats, som foreslået af sekretariatet.  

 

Bestyrelsen besluttede desuden, at der afsættes 800.000 kr. af de al-

lerede afsatte midler til evaluering til en særskilt temaevaluering af 

turismeindsatsen 2019-2021 mhp. at sikre opsamling af viden og er-

faringer fra de igangsatte turismeprojekter. Evalueringen vil blive 

offentlig tilgængelig.   

 

 

6. Behandling af ansøgninger  

6.1. Lokale erhvervspotentialer (hele landet) (til beslutning)  

Bilag 6.1.1: Cover 

Bilag 6.1.2: Oversigtsnotat  

Bilag 6.1.3: Baggrund – Lokale erhvervspotentialer (hele landet)  

Bilag 6.1.4: Indstillingsnotater på B-sager  

 

Bestyrelsen behandlede projektansøgninger modtaget under pulje til 

lokale erhvervspotentialer (hele landet).  

 

Sekretariatet har i alt modtaget 18 ansøgninger, hvor der samlet er 

ansøgt for ca. 37 mio. kr. Der er afsat 35 mio. kr. i puljen.  

 

Sekretariatet har indstillet 7 ansøgninger til tilsagn (A-sager) på 

samlet 12,4 mio. kr., 2 sager til drøftelse (B-sager) på ca. 3,7 mio. 

kr. og 9 ansøgninger til afslag (C-sager).   

 

Den samlede oversigt over projektansøgningerne fremgår af appen-

diks 1.   

 

Bestyrelsen godkendte de 7 indstillinger om tilsagn (A-sager) og 

drøftede de to B-sager, hvor bestyrelsen støttede sekretariatets ind-

stilling om tilsagn, da de to ansøgninger fra hhv. Destination Him-

merland og UdviklingVejen blev vurderet til i tilstrækkelig grad at 

rette sig mod lokale, erhvervsmæssige udfordringer og potentialer. 

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet giver individuelle afslag til 

de øvrige 9 ansøgninger iht. annonceringens vurderingskriterier, 

hvorved puljen ikke udmøntes fuldt ud.  

 

Afslutningsvis blev der udtrykt undren over, at der ikke var modta-

get ansøgninger fra Hovedstaden.  

 

 

6.2. Lokale erhvervspotentialer: Stærkere SMV’er på Sjælland 

og øerne (til beslutning) 

Bilag 6.2.1: Cover 

Bilag 6.2.2: Oversigtsnotat 
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Bestyrelsen behandlede en projektansøgning modtaget under pulje 

til lokale erhvervspotentialer: stærkere SMV’er på Sjælland og 

øerne.  

  

Sekretariatet har modtaget én ansøgning, som har søgt hele puljen 

på 35 mio. kr.  

 

Sekretariatet har indstillet ansøgningen til tilsagn (A-sag) på 35 mio. 

kr., jf. appendiks 2.  

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen om tilsagn (A-sag).   

 

  

6.3. Sammen bliver vi grønnere (til beslutning) 

 Bilag 6.3.1: Cover 

 Bilag 6.3.2: Oversigtsnotat 

 Bilag 6.3.3: Indstillingsnotat på B-sag 

 

 Bestyrelsen behandlede projektansøgninger modtaget under puljen 

Sammen bliver vi grønnere.  

 

 Sekretariatet har modtaget 9 ansøgninger, hvoraf én efterfølgende har 

trukket sig. Der er samlet ansøgt for 96,1 mio. kr. Der er afsat 82,5 mio. 

kr. i puljen. Sekretariatet har indstillet fem ansøgninger til tilsagn (A-

sager) på samlet 45,4 mio. kr. Den samlede oversigt over projektansøg-

ningerne fremgår af appendiks 3.  

 

 Sekretariatet har indstillet én sag til drøftelse (B-sag) på 28,3 mio. kr. 

og 2 ansøgninger til afslag (C-sager). 

 

 Bestyrelsen godkendte de fem indstillinger om tilsagn (A-sager) og 

drøftede B-sagen fra Clean om grønne værdikæder, hvor bestyrelsen 

fremhævede vigtigheden af at holde fokus på klyngeorganisationernes 

kerneopgave og afgrænsning i forhold til det private marked. I forlæn-

gelse heraf ønsker bestyrelsen ikke, at klyngerne opbygger selvstændig 

kapacitet til at rådgive om forretningsudvikling på individuel basis i det 

ansøgte omfang, idet de derved vil kunne fortrænge private aktører fra 

rådgivningsmarkedet. Sekretariatet havde vurderet, at der i projektet 

ville ske en fortrængning af private aktører og på baggrund heraf ind-

stillet projektet til drøftelse med henblik på afslag. Bestyrelsen beslut-

tede at meddele afslag til B-sagen fra Clean om grønne værdikæder, og 

sekretariatet lovede at gå i dialog med Clean. Bestyrelsen godkendte, at 

sekretariatet giver individuelle afslag til de øvrige 2 ansøgninger iht. 

annonceringens vurderingskriterier. 

 

 

7. Udmøntning af tillægsbevillinger og restmidler (til beslutning) 

Bilag 7.1: Cover  

Bilag 7.2: Tillægsbevilling vedr. ”Connect Denmark”  

Bilag 7.3: Tillægsbevilling vedr. “Deal or no deal” 

Bilag 7.4: Bevilling vedr. Femern 
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På baggrund af ovenstående tilsagn har bestyrelsen 37,3 mio. kr. (i 

decentrale erhvervsfremmemidler) tilbage til udmøntning i 2020. 

Hertil har bestyrelsen fået tilført yderligere 15 mio. kr. til COVID-

19-relateret kompetenceudvikling i turisme- og oplevelseserhvervet, 

jf. Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Sociali-

stisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Al-

ternativet om genstart af dansk eksport indgået den 8. oktober 2020.  

 

Sekretariatet fremlagde forslag til udmøntning;  

 

Brexit  

Sekretariatet foreslog en tillægsbevilling på 10 mio. kr. til projektet 

”Deal or no deal” med Erhvervshus Sydjylland som operatør, da de 

har fået flere henvendelser fra virksomheder med omstillingsbehov, 

grundet den øgede opmærksomhed på et forestående Brexit.  

 

Derudover vil sekretariatet udarbejde et forslag til en indsats med 

fokus på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i SMV’er, 

som rammes af Brexit, grundet den øgede opmærksomhed på et fo-

restående Brexit. Indsatsen forelægges bestyrelsen på møde i fe-

bruar 2021.  

 

Connect Denmark 

Sekretariatet foreslog en tillægsbevilling på 8 mio. kr. til Connect 

Denmark til en indsats med fortsat sparring fra bl.a. professionelle 

erhvervsledere til start-ups og SMV’er. Tillægsbevillingen tildeles 

med et krav om stærkere samarbejde med erhvervshusene.  

 

Femern Belt Development 

Sekretariatet foreslog en bevilling til Femern Belt Development på 

2 mio. kr. til driftsopgaver samt til understøttelse af konsolidering af 

indsatser i forbindelse med Femern-projektet, så samarbejdet med 

øvrige erhvervsfremmeaktører styrkes. Femern Belt Development 

står over for finansieringsmæssige udfordringer i 2021 grundet det 

regionale opgavefrafald i forbindelse med erhvervsfremmereformen 

pr. 1. januar. 2019.  

 

Omplacering af midler til klyngerne 

Sekretariatet foreslog, at klyngernes tilsagn for 2020 forhøjes med 

17,3 mio. kr. mod en tilsvarende nedsættelse i 2021. Den samlede 

bevilling til klyngerne på i alt 160 mio. kr. i 2021-22 ændres ikke.  

 

Yderligere midler til omstillingspuljen 

Sekretariatet foreslog, at de yderligere 15 mio. kr. målrettet 

COVID-19-relatereret kompetenceudvikling i turisme- og oplevel-

seserhvervet tilføres omstillingspuljen som et tillægstilsagn til Er-

hvervshus Hovedstaden med Erhvervshus Midtjylland som co-lead.  

 

Bestyrelsen godkendte sekretariatets forslag, herunder at de yderli-

gere 15 mio. kr. målrettet COVID-19-relateret kompetenceudvikling 
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i turisme- og oplevelseserhvervet tilføres omstillingspuljen som et 

tillægstilsagn.  

 

 

8. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til drøf-

telse) 

Bilag 8.1: Cover 

Bilag 8.2: Årshjul 

 

Sekretariatet fremlagde forslag til årshjul for første halvår 2021, 

herunder forslag til mødesteder og temadrøftelser.  

 

Bestyrelsen godkendte forslag til mødesteder og temadrøftelser for 

første halvår 2021 med en bemærkning om, at dimittendledighed, 

herunder Partnerskabet for dimittender i arbejde nedsat af beskæfti-

gelsesministeren og uddannelses- og forskningsministeren, også er 

relevant for temadrøftelsen om kvalificeret arbejdskraft, der plan-

lægges afholdt i Aalborg d. 3. februar. Bestyrelsen udtrykte desuden 

ønske om eksport og internationalisering som temadrøftelse i 2021 

evt. i forbindelse med mødet i juni. 

 

Bestyrelsen var enige om løbende at tage bestik af udviklingen med 

COVID-19, herunder muligheden for at afholde fysiske møder i 

2021. Bestyrelsen er åbne over for brug af eksterne virtuelle oplæg 

og virtuelle case-besøg, hvis fysisk fremmøde ikke er muligt.   

 

Det blev besluttet, at bestyrelsen tentativt bookes til et ekstraordi-

nært virtuelt bestyrelsesmøde den 7. december 2020 kl. 18-19. Em-

net for mødet vil være bestyrelsens økonomiske rammer i 2021.   

 

Den aktuelle alvorlige situation med en muteret version af COVID-

19- virus i Nordjylland blev kort drøftet. Bestyrelsen var enige om 

at støtte op om nordjysk erhvervsliv, såfremt der opstår et behov 

herfor, men ville i første omgang iagttage udviklingen og behovet 

hos de nordjyske virksomheder.  

 



 

Appendiks 1 

Lokale erhvervspotentialer (hele landet) 

 

Projekttitel Ansøger Aktiviteter dækkende 

følgende geografi 

Ansøgt DEM 

(kr.) 

Indstillet DEM 

(kr.) 

Samlet score 0-

100 

Beslutning 

(kr.) 

Fyn som europæisk styrkeposition for medicinsk can-

nabis 
Odense Kommune Fyn 1.033.229,32 1.033.229,32 80 1.033.229,32 

Klar til Energi-ø Bornholm Bornholms Regions-

kommune 
Bornholm 4.206.562,00 4.206.562,00 80 4.206.562,00 

Lystfiskerturisme i Limfjorden - Specialiseret rådgiv-

ning af erhverv og grøn omstilling 

Limfjordsrådets Sekre-

tariat c/o Aalborg 

Kommune 

Nordjylland/Midtjyl-

land 
1.023.000,00 1.023.000,00 75 1.023.000,00 

Købmandskab 2.0 - Fra hosekræmmeren til big busi-

ness 

Erhvervsrådet Herning 

og Ikast-Brande 
Midtjylland 1.000.320,00 1.000.320,00 75 1.000.320,00 

Opskaleringsfabrikken  Odense Kommune - In-

vest in Odense 
Fyn 750.000,00 750.000,00 75 750.000,00 

ElektroDigiVækst – Sønderborg som frontløber for 

elektriske og digitale løsninger 

Foreningen Sønderborg 

Vækstråd 
Sydjylland 1.480.900,00 1.480.900,00 70 1.480.900,00 

MiXR – Fra Midtkraft brunkulsturbiner til V-XR-

kraftcenter 

Aarhus Kommune, 

Filmby Aarhus 
Midtjylland 2.906.006,12 2.906.006,12 70 2.906.006,12 

Next Step Himmerland – et grønt omstillingsprojekt Destination Himmer-

land 
Nordjylland 2.472.600,00 2.472.600,00 68 2.472.600,00 

Spinoff som vejen til nye vækstvirksomheder UdviklingVejen Sydjylland 1.163.120,00 1.163.120,00 68 1.163.120,00 

Additive Manufacturing, innovationskapacitet og for-

retningsudvikling i SMV 

Fonden Business Kol-

ding 
Sydjylland 1.004.374,00 0,00 61 0,00 

InnoVirk - Innovation og Nyudvikling i Nordjyske 

Virksomheder 

NordDanmarks EU-

Kontor 
Nordjylland 4.750.000,00 0,00 60 0,00 

Ovation - Udviklingsprogram for kreative virksomhe-

der og kunstnere 
Slagteriet S/I Midtjylland 1.504.000,00 0,00 60 0,00 
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Projekttitel Ansøger Aktiviteter dækkende 

følgende geografi 

Ansøgt DEM 

(kr.) 

Indstillet DEM 

(kr.) 

Samlet score 0-

100 

Beslutning 

(kr.) 

SMALLbusiness Tønder - FOOD BOOST Tønder Erhvervsråd Sydjylland 1.275.000,00 0,00 59 0,00 

Gang i detailhandlen i Fjerritslev, Brovst, Pandrup & 

Aabybro 
Jammerbugt Kommune Nordjylland 1.073.000,00 0,00 55 0,00 

BioNord - Cirkulær Bioøkonomi i Nordjyske Hots-

pots 

Netværk for Bæredyg-

tig Erhvervsudvikling 

Norddanmark 

Nordjylland 3.365.421,00 0,00 55 0,00 

BroPas og Grøn Høst som grundlag for etablering af 

partnerskaber inden for cirkulær økonomi i Holstebro 

Kommune 

Holstebro Kommune Midtjylland 1.369.100,00 0,00 53 0,00 

Vækststart Nordjylland Aalborg Kommune, 

BusinessAalborg 
Nordjylland 3.658.217,12 0,00 52 

0,00 

 

Food15 Vejle Kommune - Er-

hvervenes Hus 
Sydjylland 3.635.593,44 0,00 52 0,00 

 

 

 

 

Appendiks 2 

Lokale Erhvervspotentialer: Stærkere SMV’ere på Sjælland og Øerne 

 

Projekttitel Ansøger 
Aktiviteter dækker 

følgende geografi 

Ansøgt Regional-

fond/Socialfond 

(Kr.) 

 

Ansøgt 

DEM (Kr.) 

Indstillet Regio-

nalfond/Social-

fond (Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet 

score 

0-100 

Beslutning 

(kr.) 

Gennemgribende forandringer 

på Sjælland og Øerne 
Erhvervshus Sjæl-

land 
Region Sjælland 30.000.000,00 5.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00 85 35.000.000,00 
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Appendiks 3 

Sammen bliver vi grønnere 

 

Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker føl-

gende geografi 

Ansøgt Regio-

nalfond (Kr.) 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

Indstillet Regi-

onalfond (Kr.) 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet 

score 

0-100 

Beslutning (Kr.) 

Gennemgribende grønne foran-

dringer på Sjælland og Øerne 

S/I Erhvervshus Sjæl-

land 
Region Sjælland 8.499.880,45 3.187.875,00 8.499.880,45 3.187.875,00 90 11.687.755,45 

Tekstilrester og affald som res-

source 

Den Erhvervsdrivende 

Fond Lifestyle & De-

sign Cluster 

Region Midtjyl-

land 
9.041.900,00 3.435.922,00 9.041.900,00 3.435.922,00 75 12.477.822,00 

Tillægsansøgning til Energief-

fektivitet og CO2 besparelser i 

virksomheder i Region Midtjyl-

land 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Region Midtjyl-

land 
4.011.669,83 1.524.424,53 4.011.669,83 1.524.424,53 72 5.536.094,36 

Recycling City 
Frederikshavn Er-

hvervsråd 

Region Nordjyl-

land 
2.584.200,00 981.996,00 2.584.200,00 981.996,00 70 3.566.196,00 

Grønne Ressource-Økosystemer 

Nordjylland (GRØN) 

Center for Logistik og 

Samarbejde ApS 

Region Nordjyl-

land 
8.816.753,50 3.350.365,00 8.816.753,50 3.350.365,00 65 12.167.118,50 

Grønne Værdikæder CLEAN Landsdækkende 20.495.400,22 7.788.252,00 0,00 0,00 61 0,00 

Go Greener Vejle Kommune 
Region Syddan-

mark 
8.508.002,33 3.233.040,89 0,00 0,00 60 0,00 

Sammen bliver vi grønnere 
S/I Erhvervshus Syd-

jylland 

Landsdækkende 

u. Sjælland 
7.720.275,00 2.933.705,00 0,00 0,00 55 

0,00 
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