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ERHVERVSMINISTERIET 

 
Bilag 2.5: Potentielle grønne udmøntninger 2020-2021 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har et markant fokus på grøn omstilling 

og cirkulær økonomi. Dette fremgår bl.a. af bestyrelsens strategi for 2020-

2023, hvor den grønne og cirkulære omstilling er fremhævet som en vækstdri-

ver for erhvervslivet. 

 

For bestyrelsens udmøntninger i 2020-2021 inden for grøn omstilling og cirku-

lær økonomi kan sigtepunkterne dels være at underbygge regeringens ambiti-

øse målsætninger for klima og grøn omstilling, dels at igangsætte indsatser in-

den for grøn og cirkulær erhvervsfremme, der møder et reelt behov hos virk-

somhederne og ikke overlapper eksisterende indsatser.  

 

Økonomisk ramme 

Ved beslutning om indsatser skal der tages højde for størrelsesordenen af til-

gængelige erhvervsfremmemidler og rammerne for de tilbageværende struktur-

fondsmidler i indeværende programperiode. 

  

Det er særligt på regionalfondens akse 2, Flere vækstvirksomheder (98,3 mio. 

kr.)1, og socialfondens akse 1, Iværksætteri og jobskabelse (110,2 mio. kr.)2, at 

der er tilbageværende midler, som kan anvendes til bestyrelsens udmøntninger 

inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi3.  

 

Med regionalfondens akse 2 er det muligt at igangsætte projekter, som centre-

rer sig om rådgivningsforløb for SMV’er med henblik på udvikling af vækst-

planer for klimarettede, grønne og cirkulære forretningsmodeller med afsæt i 

bl.a. digitalisering og internationalisering.  

 

Med socialfondens akse 1.c er det muligt at igangsætte projekter med fokus på 

bl.a. vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder via styrkelse af ledelses- 

og medarbejderkompetencer inden for ressourcegenanvendelse, klimatilpasning 

m.fl.       

 

Potentielle udmøntninger inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi 

Neden for er overordnet skitseret mulige indsatser, som bestyrelsen kan igang-

sætte i 2020-2021. De skitserede indsatser tager deres afsæt i 1) erhvervslivets 

 
1 Heraf skal 43,9 mio. kr. anvendes i Region Sjælland.  
2 Heraf skal 10,8 mio. kr. anvendes i Region Sjælland. 
3 Regionalfondens akse 3, Energi- og ressourceeffektive SMV’er, er allokeret til grøn 

omstilling og cirkulær økonomi, men denne er stort set tømt for indeværende program-

periode. 
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behov for grøn og cirkulær omstilling, 2) at bestyrelsen ikke igangsætter indsat-

ser, der i væsentlig grad overlapper med eksisterende erhvervsfremmeindsatser, 

samt 3) at indsatserne kan finansieres med tilbageværende strukturfondsmidler.  

  

1. Ledelses- og kompetenceudvikling inden for klimarettet grøn og cir-

kulær omstilling.  

Behov: Ledelse og medarbejdere i SMV’er har udfordringer med den 

grønne og cirkulære omstilling, ofte fordi de mangler ressourcer til at 

få ny viden, nye kompetencer og indgå i nye samarbejder på tværs af 

værdikæden. I stedet har mange SMV’er et indgående fokus på den 

daglige drift og mangler dermed forståelse for forretningsmodeller i 

den grønne og cirkulære omstilling og de langsigtede investeringer, 

de ofte kræver.Indsats: Der kan igangsættes en indsats, der styrker ad-

gangen til viden og kompetencer inden for grøn og cirkulær omstil-

ling blandt ledelse og medarbejdere, via rådgivningsforløb, kompe-

tenceudvikling og sparring bl.a. vedr. klimarettede grønne og cirku-

lære forretningsmodeller (bl.a. produkt-som-service og deling af akti-

ver), samt udregning af business casen. Endvidere skal indsatsen rette 

fokus på værdikædesamarbejder gennem matching af virksomheder, 

etablering af offentlig-private partnerskaber og ressourcesamarbejder 

på tværs af værdikæder, hvor regionale og lokale muligheder, per-

spektiver og potentialer bringes i spil. 

Finansiering: Indsatsen ligger inden for rammerne af strategiens fo-

kus på grøn omstilling og cirkulær økonomi bredt i erhvervslivet og 

kan finansieres af socialfondens akse 1 samt DEM-midler.  

 

2. Understøttelse af grønne og cirkulære forretningsmodeller via data og 

digitalisering og smart city løsninger. Behov: Øget brug af data og di-

gitale løsninger kan fremme den klimarettede grønne og cirkulære 

omstilling i erhvervslivet og styrke bl.a. nye forretningsmodellers 

skaleringspotentiale på området og grønne smart city løsninger. Sam-

tidig viser undersøgelser, at grønne virksomheder har en lavere digi-

taliseringsgrad.  

Indsats: Der kan igangsættes en indsats, hvor vækstpotentielle 

SMV’er, der arbejder med bl.a. grønne og cirkulære produkter og ser-

vices, understøttes via rådgivningsforløb med henblik på at udvikle 

vækstplaner, der baserer sig på forretningsskalering med afsæt i øget 

brug af digitale og datadrevne løsninger. Indsatsen kan suppleres med 

workshops og netværksarrangementer, hvor virksomhederne styrker 

deres brug af digitalisering og data i klimarettede grønne og cirkulære 

produkter og services samt smart city løsninger. Finansiering: Indsat-

sen ligger inden for rammerne af strategiens fokus på udvikling af in-

novative grønne og cirkulære løsninger og kan finansieres af regio-

nalfondens akse 2 samt DEM-midler.  

 

3. Understøttelse af eksport af klimarettede grønne og cirkulære løs-

ninger.  

Behov: Der ligger generelt et stort potentiale i at understøtte dansk 

erhvervsliv i at udnytte de potentialer, der følger af det 
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internationale fokus på bæredygtighed, klima og FN17, hvormed 

der er forretningsmæssige perspektiver i at styrke eksportparatheden 

blandt grønne og cirkulære SMV’er.  

Indsats: Der kan igangsættes en indsats, hvor vækstpotentielle 

SMV’er, der arbejder med bl.a. grønne og cirkulære produkter og 

services samt produkter og løsninger inden for FN17, får underbyg-

get deres eksportparathed/internationalisering via rådgivningsforløb, 

der ender ud i konkrete vækstplaner. Med vækstplanerne kan der 

adresseres bl.a. mangel på interne kompetencer hos virksomheder 

med grønne og cirkulære løsninger i forhold til at øge eksport og til-

pasning til internationale markeder samt formulering af eksportstra-

tegi. Finansiering: Indsatsen ligger inden for rammerne af strategi-

ens fokus på verdensmålene som løftestang for styrket eksport af 

grønne og cirkulære løsninger og kan finansieres af regionalfondens 

akse 2 samt DEM-midler. 

 

Ovenstående indsatser kan uddybes yderligere og udarbejdes til egentlige an-

nonceringsudkast, såfremt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ønsker det pri-

oriteret.  

 

Grønne løsninger, som følger op på klimapartnerskaberne 

Regeringen har i 2019 nedsat i alt 13 klimapartnerskaber, der i 2020 vil pege på 

særlige erhvervsrettede udfordringer med at levere på regeringens klimamål. 

Bestyrelsen vil have mulighed for at efterspørge input fra klimapartnerskaberne 

og vil kunne følge op med forslag til, hvordan klimapartnerskabernes anbefa-

linger kan omsættes til en eller flere indsatser, hvor SMV’er understøttes i at 

udvikle nye grønne løsninger.  

 

Tillægsbevillinger til igangværende projekter 

Bestyrelsen har desuden mulighed for at give tillægsbevillinger til igangvæ-

rende og velfungerende projekter. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke 

tildelt tillægsbevillinger inden for grøn og cirkulær omstilling. Dog er der få 

restmidler på regionalfondens akse 3, Energi- og ressourceeffektive SMV’er 

(ca. 1,5 mio. kr.), så en væsentlig tilførsel af midler til igangværende projekter 

inden for denne akse er afhængig af eventuelle tilbageløbsmidler.    
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