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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om ansøgninger under den Stra-

tegiske pulje til erhvervsfremmeindsatser.  

 

Baggrund 

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 26. marts 

2019 at etablere en strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser på op til 80,0 mio. 

kr. Puljen udmøntes i to ansøgningsrunder. I første ansøgningsrunde med ansøgnings-

frist den 13. maj 2019 er der i alt 40,0 mio. kr. til rådighed. Det er muligt for besty-

relsen at bevilge yderligere midler. I givet fald vil midler til anden runde af puljen 

reduceres tilsvarende.  

 

1. Erhvervsfremmeindsatser, der ligger uden for de tematiske annonceringer, 

herunder 1a) indsatser med udgangspunkt i lokale styrker og potentialer samt 

1b) eksisterende erhvervsfremmeindsatser, der som følge af forskelle i ud-

møntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold 

til finansiering, som rækker ud over 2019. 

2. Nye erhvervsindsatser, fx forsøgs- eller forprojekter, hvor der afprøves nye 

metoder, aktiviteter, organiseringer mv. herunder inden for digitalisering. 

Resultatet af projekterne skal kunne bidrage til ny viden, som Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse kan tage afsæt i og eventuelt omsætte til større ind-

satser i den kommende strategiperiode. 

 

Ansøgningerne er vurderet ud fra 5 udvælgelseskriterier, hvor indholdet har varieret 

en smule, alt efter om det har været indsatsområde 1 eller 2.   

 

Kriterie 1 har vedrørt projektets effektkæde og de kritiske antagelser. Her har an-

søgningen kunnet score op til 30 point. Kriterie 2 har vedrørt, i hvilket omfang pro-

jektets indsats har sat virksomhedernes behov i centrum og været efterspørgselssty-

ret. Her har ansøgningen kunnet score op til 25 point.  

 

Derudover har vurderingskriterierne vedrørt i hvilket omfang projektet medvirker til 

at sikre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen/understøtter intentionerne i det 

nye erhvervsfremmesystem (op til 15 point), vurderingen af partnerskabet og kom-

petencerne (op til 15 point) samt vurdering af brugervenlighed/digitalisering (op til 

15 point). Ansøgningerne har maksimalt kunnet score 100 point. 

 

Modtagne ansøgninger og indstillinger 

Sekretariatet har modtaget i alt 21 ansøgninger (hvoraf 2 har trukket sig efterføl-

gende). Heraf indstilles 9 ansøgninger til tilsagn for et samlet beløb på mellem 29,0 

og 40,8 mio. kr. afhængig af bestyrelsen beslutning vedr. ansøgningen fra Copenha-

gen Capacity. 4 af projekterne ligger indenfor indsats 1a., 1 ansøgning ligger under 

1b mens de sidste 4 ansøgninger ligger under indsatsområde 2.  
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Et overblik over ansøgninger og indstillinger fremgår af bilag 4.1.4.2.  

 

Principielle problemstillinger (kant-sager) 

Den strategiske pulje til erhvervsfremmeindsatser favner bredt, og de ansøgninger, 

der er fremsendt, er således meget forskellige, og kommer fra en bred kreds af aktører. 

Det betyder, at der er en række mere principielle problemstillinger, som vil blive præ-

senteret i det efterfølgende baggrundsnotat (4.1.4.3), og som bestyrelsen skal tage 

stilling til: 

 

Ansøgninger fra nordjyske aktører 

Ansøgninger fra de nordjyske aktører og med fokus på Nordjylland, som står overfor 

økonomiske udfordringer grundet udmøntningspraksis i Region Nordjylland, hvor 

man har givet tilsagn til projekter i en flerårig periode, men kun har givet medfinan-

siering til 2019. Der er tre ansøgninger, der er indstillet til tilsagn.  

 

En af de indstillede ansøgninger, er indsendt af Norddanmarks EU-kontor. Der ansø-

ges om en ét årig projektfinansiering i 2020. Der er 4 regionale EU-kontorer i Dan-

mark, som er delvist finansieret af de regionale udviklingsmidler. Bestyrelsen vil i 

løbet af 2020 skulle overveje, hvorvidt hjemtag af EU-midler skal støttes via decen-

trale erhvervsfremmemidler og herunder om der i givet fald bør ske en konsolidering 

på området.  

 

To ansøgninger indstilles til afslag. Den ene ansøgning (Nordjysk Erhvervs Akademi) 

indstilles til afslag dels fordi den ikke lever op til puljens økonomiske rammer, dels 

fordi den scorer lavt på de opstillede kriterier. Den anden ansøgning (Fælles vækst i 

nordjysk turisme) indstilles til afslag med begrundelse i, at det drejer sig om national 

turisme-markedsføring, som bestyrelsen tidligere har afvist at støtte. 

 

Ansøgning om driftstilskud fra Copenhagen Capacity 

Copenhagen Capacity (CopCap) har tidligere modtaget årlige driftstilskud fra Region 

Hovedstaden. I 2019 har CopCap fået en bevilling via Finansloven for 2019 for at 

kunne videreføre sine aktiviteter i forbindelse med overgangen til et nyt erhvervs-

fremmesystem. Copenhagen Capacity har fremsendt en ansøgning om er driftstilskud 

på 25,4 mio. kr. i 2020 med henblik på at kunne at videreføre sine aktiviteter i 2020. 

Der lægges op til en drøftelse af CopCaps ansøgning, herunder hvilke af de ansøgte 

aktiviteter, bestyrelsen ønsker at give til tilsagn. Afhængig af bestyrelsens beslutning, 

vil tilsagnet ligge mellem 1,1 mio. kr. og op til 13 mio. kr., jf. bilag XXX. 

 

Nye erhvervsindsatser, herunder forsøgs- eller forprojekter. 

Der er modtaget fire ansøgninger under delindsats 2, der er forsøgs- og forprojekter, 

herunder ansøgningerne fra Green Innovation Group og TechBBQ. Begge ansøg-

ninger har fokus på at fremme øget dataunderstøttelse af erhvervsfremmesystemet 
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og er indstillet til tilsagn. Begge ligger dog også vurderingsmæssigt i den lave ende 

blandt de ansøgninger.  

• I ansøgningen ”Valkyrie” fra Green Innovation Group er erhvervsfremme-

aktørerne – som projektet bl.a. vil levere business intelligence til – ikke 

med som partnere, hvilket er en svag side ved projektet. Det trækker også 

ned, at det ikke fremgår, hvor ofte og hvor mange data virksomhederne skal 

indrapportere, samt hvorledes indrapporteringen sikres over tid.  

• I ansøgningen ”Digitalt erhvervsfremmesystem for Start-Ups og Scale-

Ups” fra TechBBQ vil det kræve yderligere tilførsel af midler at realisere 

den beskrevne database over det danske iværksætterøkosystem i forlæn-

gelse af nærværende projekt, idet slutproduktet er en rapport. Dvs. at pro-

jektet ikke når frem til data, der faktisk kan testes, hvilket er en svag side 

ved ansøgningen. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de principielle problemstillinger, som er præsen-

teret ovenfor og er foldet ud i baggrundsnotatet, bilag 4.1.4.3. 

 

Bestyrelsens stillingtagen vil have betydning for, hvorvidt de ansøgninger, der er ind-

stillet til drøftelse, tildeles tilsagn eller afslag. 

 

Ansøgningerne og alle indstillingsnotater er i deres helhed tilgængelige for bestyrel-

sen i Admin Control. 

 

Drøftelse Bestyrelsen kan drøfte de principielle problemstillinger vedrørende ansøgningerne 

fra de nordjyske aktører, samt ansøgningen fra Copenhagen Capacity. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender vedlagte indstillinger, herunder vedrørende de nordjyske ansøg-

ninger, Green Innovation Group og TechBBQ. 

• drøfter ansøgningen fra Copenhagen Capacity og træffer beslutning om, 

hvilke aktiviteter, der skal meddeles tilsagn. 

 

 


