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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 2.3: Erhvervsfremmeaktører inden for grøn omstilling og cirkulær 

økonomi  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har en række muligheder for at under-

støtte den grønne omstilling gennem både mindre og større virksomheder i alle 

dele af Danmark og inden for specifikke sektorer. Dette notat skitserer de red-

skaber, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan bringe i anvendelse in-

den for grøn omstilling og cirkulær økonomi, og giver et overblik over en 

række eksisterende erhvervsfremmeaktører, der yder tilskud, lån samt rådgiv-

ning til erhvervslivet inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.  

 

Det offentlige erhvervsfremmesystem skal understøtte og bygge bro til det pri-

vate marked, samt supplere markedet, hvor der i dag ikke findes private aktø-

rer. Det private marked består bl.a. af private rådgivere, investorer mv., som 

sælger ydelser og finansierer grøn omstilling og cirkulær økonomi.  

 

1. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses rolle på området 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse medfinansierer i dag en række operatører 

med projekter inden for grøn omstilling. Projekterne er dels finansieret med de 

tidligere regionale erhvervsudviklingsmidler (REM), decentrale erhvervsudvik-

lingsmidler (DEM) og EU-strukturfondsmidler. Hovedparten af projekterne har 

fokus på udvikling af grønne forretningsmodeller for SMV’er; typisk ved at 

koble SMV’erne med private konsulenter med ekspertise inden for grøn omstil-

ling og cirkulær økonomi, jf. bilag 2.4 Porteføljeoverblik.  

 

Ifølge udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023 vil bestyrel-

sen fremover have et særligt fokus på at fremme grøn omstilling og cirkulær 

økonomi i det brede erhvervsliv. Herved undgås overlap med de øvrige offent-

lige aktører, idet disse primært har fokus på de forholdsvis højteknologiske 

virksomheder, jf. afsnit 2 nedenfor.  

 

Bestyrelsen kan finansiere grøn omstilling og cirkulær økonomi med midler fra 

EU-strukturfondene og de decentrale erhvervsfremmemidler, og aktiviteterne 

kan på den baggrund bl.a. tage afsæt i screening af SMV´er med potentiale til 

at blive mere ressource- eller energieffektive, udarbejde grønne forretningsmo-

deller, vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder via styrkelse af ledel-

ses- og medarbejderkompetencer inden for ressourcegenanvendelse, klimatil-

pasning, m.fl., samt voucherordninger (tilskud) til virksomheder til brug for 

køb af privat rådgivning ifm. med omstillingen.  
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2. Typiske operatører på decentrale erhvervsfremmeprojekter 

Erhvervsfremmebestyrelsen giver ikke direkte støtte til virksomhederne. Ydel-

serne leveres af de operatører, som bestyrelsen vælger at yde tilskud til. Neden 

for er skitseret centrale operatører i erhvervsfremmesystemet og deres overord-

nede opgaver:  

 

• Kommunerne løfter væsentlige myndighedsopgaver og borgernære 

services, der er centrale i grøn og cirkulær omstilling, lige som mange 

kommuner driver forskellige former for forsyningsselskaber baseret 

på grøn teknologi. Den lokale erhvervsservice kan spille en vigtig 

rolle ift. at aktivere virksomhederne og gøre dem opmærksomme på 

de forretningsmuligheder, der lokalt ligger inden for grøn og cirkulær 

omstilling, skabe lokale partnerskaber og hjælpe virksomhederne vi-

dere til vejledning i fx erhvervshusene og andre erhvervsrettede til-

bud.  

 

• Erhvervshusene yder specialiseret erhvervsservice ved at vejlede 

virksomheder om deres forretningsmuligheder og henvise til den rele-

vante private rådgivning eller offentlige tilbud. Erhvervshusene kan 

være med til at vejlede om mulighederne i den grønne omstilling med 

udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov og potentiale. Det 

kan både være i form af udvikling af nye forretningsmodeller og pro-

dukter inden for grøn og cirkulær økonomi, omlægning til ressource-

effektiv produktion og/eller eksport og markedsføring af grønne varer 

og tjenester. Selve implementeringen vil virksomheden selv skulle fo-

retage, evt. sammen med en privat rådgiver via tilskudsordninger. Her 

spiller erhvervshusene også en vigtig rolle i kraft af deres funktion 

som knudepunkt, hvor de skal have overblik og indsigt i det samlede 

erhvervsfremmesystem og kunne hjælpe virksomhederne med alt, fra 

hvor virksomheden kan få testet sit produkt til hvilke programmer og 

puljer, der findes ift. tilskud og finansiering af de konkrete forret-

ningsmodeller samt henvise til private rådgivere. 

 

• Klyngeorganisationerne fremmer innovationssamarbejder mellem 

virksomheder og investorer, myndigheder samt viden- og uddannel-

sesinstitutioner. De kommende klyngeorganisationer kan blive en dri-

vende kraft i den grønne omstilling af hvert af de erhvervs- og tekno-

logiområder, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har udpeget. 

Dette skal bl.a. medvirke til flere innovative grønne virksomheder i 

hele Danmark, hvormed innovationskulturen og -kapaciteten i 

SMV’er styrkes, og der bliver skabt bedre brobygning til uddannel-

ses- og videninstitutionerne.  

 

3. Andre offentlig-private og private aktører 

Ud over de typiske operatører på decentrale erhvervsfremmeprojekter er der en 

række andre offentlige og semi-offentlige aktører, som understøtter virksomhe-

dernes grønne omstilling. 

 

Det drejer sig for det første om følgende aktører: 
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• State of Green er et offentligt-privat partnerskab med fokus på in-

ternational markedsføring af grønne danske kompetencer, produk-

ter og løsninger inden for energi, vand, byer og cirkulær økonomi. 

 

• The Trade Council hører under Udenrigsministeriet og yder råd-

givning om og tilskud til danske virksomheders internationale ak-

tiviteter. The Trade Council er til stede på mere end 70 markeder, 

har lokal indsigt om bl.a. regulering samt netværk til virksomhe-

der, myndigheder og beslutningstagere og tilbyder sektorspeciali-

seret rådgivning til dansk erhvervsliv, herunder inden for grøn 

energi og miljøteknologi.  

 

• GTS-institutterne udgøres af syv teknologiske serviceinstitutter, 

herunder FORCE Technology og Teknologisk Institut, der arbej-

der for at understøtte teknologisk udvikling i danske virksomheder 

gennem kommercielle aktiviteter samt forsknings- og udviklings-

samarbejder. GTS´erne har særligt fokus på SMV´er.  

 

Derudover er der en række aktører, der yder grønne tilskud og finansiering til 

virksomheder. Nedenstående tabel giver et overblik over de centrale offentlige 

aktører/fonde, der yder tilskud og finansiering til virksomheder, samt den mål-

gruppe i erhvervslivet, de fokuserer på:   

 

Tabel 1. Overblikstabel over centrale aktører 

Aktør Hovedaktivitet(er) Erhvervsmålgruppe 

Innovationsfonden Direkte tilskud til inno-

vationsaktiviteter  

SMV’er og iværksæt-

tere 

Udviklings- og demon-

strationsprogrammerne 

(EUDP, GUDP og 

MUDP) 

Direkte tilskud til ud-

vikling og demonstra-

tion af energi-, og mil-

jøteknologiske løsnin-

ger  

Alle typer virksomhe-

der 

Danmarks Grønne In-

vesteringsfond 

Lån til projekter inden 

for grøn/cirkulær om-

stilling 

Alle typer virksomhe-

der, der opfylder fon-

dens ansøgningskrav 

Danmarks Eksportkre-

ditfond  

Eksportkreditgaranti til 

virksomheder, der 

handler og investerer i 

andre lande 

Alle typer virksomhe-

der  

 

• Innovationsfonden (INF) yder direkte tilskud til særlig iværksæt-

tere, SMV’er og videninstitutioner fordelt på en række bottom-up 

og temabaserede programmer. Bl.a. programmerne: Grand soluti-

ons, Innobooster og Innofounder. Et centralt tema for INF’s ud-

møntning er et bredt spektrum af grønne og cirkulære tematikker, 

der imødekommer centrale innovationsområder her indenfor. INF 

vil i 2020 få en yderligere skærpet rolle i den danske grønne og 

cirkulære omstilling, da de med Folketingets aftale om fordeling 

af forskningsreserven for 2020 har fået tildelt 629 mio. kr. oven i 
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den årlige finanslovsbevilling til at fremme grøn og cirkulær om-

stilling. Samlet har INF dermed ca. 798 mio. kr. til grøn og cirku-

lær omstilling i 2020.    

 

• Udviklings- og demonstrationsprogrammerne (EUDP, GUDP og 

MUDP) yder direkte tilskud til virksomheder, videninstitutioner 

mv. inden for udvikling og demonstration af energiteknologi 

(EUDP), miljøteknologi (MUDP) og miljørigtige løsninger inden 

for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv (GUDP). 

Med fordeling af forskningsreserven for 2020 tildeles EUDP 336 

mio. kr., mens MUDP og GUDP styrkes med hhv. 111 mio. kr. og 

78 mio. kr.    

 

• Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lå-

nefond, som yder lån til bl.a. virksomheder og almene boligorga-

nisationer. Lånene ydes i størrelsesordenen 2-100 mio. kr. til pro-

jekter med fokus på energibesparelser, vedvarende energi og res-

sourceeffektivitet. Med aftale om finansloven 2020 styrkes fonden 

med 6 mia. kr.   

 

• Danmarks Eksportkreditfond (EKF) er en selvstændig offentlig 

virksomhed under Erhvervsministeriet, som har til formål at un-

derstøtte dansk eksport ved at yde eksportkreditgaranti til virk-

somheder, der handler og investerer i andre lande. 14 af de 25 mia. 

kr., der er afsat på finansloven til ”Danmarks Grønne Fremtids-

fond”, skal bruges på at finansiere eksport af dansk klimateknologi 

gennem EKF.   

 

Derudover skal det bemærkes, at med finansloven for 2020 oprettes ”Danmarks 

Grønne Fremtidsfond” (se også bilag 2.2) med en samlet kapacitet på 25 mia. 

kr., der bl.a. skal bidrage til udvikling af nye teknologier, fremme eksport af 

grøn teknologi mv.1  

 

Endelig skal det bemærkes, at der eksisterer en række private fonde, der på for-

skellig vis støtter grøn omstilling. Fx støtter Industriens Fond biogasbranchen 

og plastindustrien i forhold til bl.a. at fremme plastgenanvendelse og udvikle 

metoder og værktøjer til grøn og cirkulær omstilling bredt i industrien. 

 

 

 

1 Der lægges op til, at fonden etableres med afsæt i eksisterende ordninger, hvormed bl.a. Eksportkredit Fon-

den styrkes med 14 mia. kr., Vækstfonden med 4 mia. kr. og Danmarks Grønne Investeringsfond med 6 mia. 

kr. Endvidere har Folketinget indgået aftale om udmøntning af forskningsreserven for 2020, hvormed der pri-

oriteres ca. 1,5 mia. kr. til grøn forskning, udvikling og innovation.   
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