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Bilag 4.1

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har overtaget ansvaret for at indstille om anvendelsen af de danske strukturfondsmidler (Regionalfonden og Socialfonden) fra de
regionale vækstfora. Bestyrelsens strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats
skal integrere udmøntningen af strukturfondsmidlerne og de decentrale erhvervsfremmemidler.
Formålet med strukturfondsmidlerne er at bidrage til EU’s overordnede prioriteter
om bæredygtig, innovativ og inkluderende vækst. De overordnede regler og politiske
målsætninger bliver fastlagt i en syvårig periode og følger EU’s budgetperioder. På
den baggrund udarbejder det enkelte EU-land operationelle programmer, der danner
rammer for den konkrete udmøntning af midlerne. Programmerne skal godkendes af
Kommissionen.
Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for strukturfondene i Danmark. Det vil
sige, at Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for gennemførelse af strukturfondsprogrammerne i henhold til den aftale, den danske regering har indgået med EUKommissionen om, hvordan og til hvad midlerne fra strukturfondene skal anvendes
i Danmark. I indeværende programperiode 2014-2020 udestår det at udmønte 605,0
mio. kr. (hvis hele den såkaldte resultatreserve udløses som forventet).
I 2021 erstattes de gældende programmer af nye, der udarbejdes af regeringen, under
inddragelse af en bred kreds af interessenter (Partnerskabet for EU’s strukturfonde i
Danmark), og godkendes af Europa-Kommissionen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udgør en central del af partnerskabet og vil derfor blive inddraget tæt i arbejdet med de nye programmer for strukturfondsperioden 2021-2027.
Processen for udarbejdelsen af de nye programmer er startet med offentliggørelsen
den 27. februar 2019 af landerapporten for Danmark, som bl.a. indeholder Kommissionens anbefalinger til, hvordan EU’s strukturfondsmidler skal investeres i Danmark.
Kommissionen anbefaler, at Danmark fremmer innovation gennem bl.a. øget samarbejde mellem SMV’er og vidensinstitutioner samt styrkelse af virksomheders evne
til at absorbere ekstern viden og nye teknologier. Kommissionen ser også innovation
som et vigtigt element i forbedring af danske SMV’ers konkurrenceevne. For så vidt
angår kvalificeret arbejdskraft anbefaler Kommissionen, at Danmark investerer
strukturfondsmidler i bl.a. opkvalificering med fokus på digitalisering, opbygning af
erhvervsuddannelsernes kapacitet til at imødekomme virksomhedernes behov samt
opgradering af basale kompetencer generelt og især for udsatte grupper, herunder
indvandrere.
De operationelle programmer kan først sendes til Kommissionen, når EUforhandlingerne om EU’s budget og det retlige grundlag for strukturfondene er færdige. Bestyrelsens strategi vil derfor være færdig før de kommende programmer, og
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Erhvervsministeriet har derfor i EU-forhandlingerne mv. fuldt fokus på, at fremme at
EU’s strukturfondsmidler bedst muligt understøtter bestyrelsens strategiske indsats.
Vedlagt:
• Introduktion til indeværende programperiode og status på udmøntning
• Introduktion til programperioden 2021-2027 og programmeringsarbejdets relation til strategien
• Introduktion til arbejdet med at forenkle strukturfondsadministrationen
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

