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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Som følge af de udfordringer, som COVID-19 giver hele Europa, har Rådet og Par-

lamentet den 30. marts 2020 vedtaget ændringer af forordningerne for strukturfon-

dene med henblik på at øge fleksibiliteten i udmøntningen af midlerne fra fondene.  

 

Den danske regering bakker op om Kommissionens tiltag, men har også tilkendegivet 

et ønske om yderligere fleksibilitet i form af fx at flytte midler mellem Regionalfon-

den og Socialfonden, mellem regionskategorier og mellem prioritetsakser, således 

der gives størst mulig fleksibilitet til at anvende strukturfondsmidler målrettet til at 

afbøde konsekvenserne for virksomheder og medarbejdere både nu og her samt i køl-

vandet på de umiddelbare virkninger af COVID-19. 

 

Der pågår således fortsat drøftelser mellem Kommissionen og EU-landene om yder-

ligere fleksibilitet.  

 

De vedtagne forordningsændringer giver Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mu-

lighed for at udmønte de resterende strukturfondsmidler inden for lidt videre rammer 

end hidtil. Det er sekretariatets forventning, at det kan være hensigtsmæssigt at an-

vende fleksibiliteten i et vist omfang, men at bestyrelsen løbende vil skulle tage stil-

ling til anvendelsen af den nye fleksibilitet, herunder i forbindelse med udmøntningen 

af konkrete ansøgningsrunder. 

 

Nye anvendelsesmuligheder for Regionalfonden 

Regionalfondsforordningen hjemler, at medlemslandene kan understøtte nødvendige 

investeringer i kriseforsvarskapaciteten i sundhedssektoren. Erhvervsministeren har 

på den baggrund bedt Erhvervsstyrelsen om at afsøge behovet og mulighederne for 

at igangsætte indsatser, som kan understøtte produktion af værnemidler under struk-

turfondene. I det omfang det skulle vise sig at være relevant, vil bestyrelsen blive 

forelagt et beslutningsforslag herom. 

 

Nye fleksible rammer 

De justerede forordninger muliggør inden for de respektive fonde at flytte midler fra 

en prioritet til en anden for derved bedre at kunne fokusere indsatserne der, hvor de 

kan gøre en forskel for de enkelte medlemslande. Der er dog ikke fuld fleksibilitet 

til at flytte midler mellem prioritetsakserne, og der kan heller ikke flyttes midler 

mellem forskellige regionskategorier som fx Region Sjælland og resten af Dan-

mark.  

 

Lempelse af nationale strukturfondskrav 

Forordningerne åbner også mulighed for, at medlemslandene i lyset af den aktuelle 

krise kan justere strukturfondsprogrammerne inden for rammerne af forordningerne 

i øvrigt. Det betyder, at der kan lempes på de krav til aktiviteter, som vi fra dansk 

side har indsat i programmerne, og som under de nuværende omstændigheder kan 

forekomme uhensigtsmæssige. Det kan fx være krav om, at virksomheder skal tilve-

jebringe en vækststrategi for at kunne deltage i et kompetenceudviklingsprojekt. 
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Flytning af midler mellem prioritetsakser og øvrige ændringer af de danske struktur-

fondsprogrammer skal efter forordningerne forelægges overvågningsudvalget for 

strukturfondene. 

 

Der er også lagt op til en række forvaltningsmæssige lempelser, og Erhvervsstyrelsen 

vil på den baggrund revidere sine støtteberettigelsesregler i overensstemmelse her-

med. Disse kan fx blive bragt i anvendelse til at understøtte projekter, hvis aktiviteter 

for virksomheder og medarbejdere udskydes eller aflyses som følge af COVID-19-

krisen. De konkrete rammer herfor afsøges i dialog med Kommissionen. 

  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• Tager orienteringen til efterretning 
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