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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Der skal tages stilling til model for udmøntning af tillægsbevillinger til eksisterende 

erhvervsfremmeprojekter, der kan møde virksomhedernes behov i lyset af COVID-

19-pandemien. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på videomøde den 18. marts, at sekretariatet skulle foreslå 

indsatser, der på kort sigt kan supplere de erhvervsrettede statslige støtteordninger, 

der bidrager til at afbøde konsekvenserne af COVID-19. 

 

Tre projekter har været behandlet i skriftlig procedure siden bestyrelsesmødet den 

18. marts, nemlig skalering af SMV:Digital og Early Warning samt udvidet 

målgruppe/fokus for projektet Deal or no deal.  

 

Den nuværende portefølje af erhvervsfremmeprojekter tæller imidlertid flere end 

550 projekter. Operatørerne på projekterne har hver for sig et godt indblik i, om 

deres projekter kan tilpasses og/eller styrkes, så de kan møde virksomhedernes 

ændrede behov både i forhold til afbødning og i forhold til genetablering i 

kølvandet på COVID-19 pandemien. 

 

Løsning 

Der afsættes op til 114,7 mio. kr. til at skalere og/eller tilpasse eksisterende 

projekter, så de møder virksomhedernes behov her og nu og/eller i kølvandet på 

COVID-19-krisen. 

 

Modellen indebærer, at projektoperatører inviteres til – i en hasteprocedure – at 

indsende kortfattede forslag (pitches) til, hvordan eksisterende projekter, uanset 

deres finansieringskilde, kan tilpasses og/eller skaleres i lyset af COVID-19-

pandemien på en måde, der skal ligge i naturlig forlængelse af det pågældende 

projekt. Det skal etablere et grundlag for at træffe beslutning om justering og/eller 

skalering af endnu flere igangværende projekter. 

 

Ud fra de indkomne forslag udvælger sekretariatet et antal ideer til uddybende 

virtuelle møder, hvorefter de bedste muligheder for skaleringer og projektændringer 

identificeres. Oplæg til ændringer og skaleringer af projekter samt finansiering, 

forelægges som indstillinger til drøftelse og beslutning på bestyrelsens møde den 

28. maj 2020, inkl. konsekvenser i forhold til udmøntningsplan 2020. 

 

Format og krav til indkomne forslag  

De indsendte forslag skal fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete 

håndtering af de umiddelbare økonomiske konsekvenser af pandemien og/eller på 

genopretning af forretningen i kølvandet på pandemien. Alle aktivitetsforslag skal 

kunne gennemføres i 2020 og 2021 for at sikre relevans og aktualitet for 

virksomhederne i relation til COVID-19-pandemien. 
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Herudover foreslås det, at de indsendte forslag skal vedrøre ideer, der bygger på 

direkte virksomhedskontakt, og ligger i naturlig forlængelse af det eksisterende 

projekt samt supplerer de statslige erhvervsrettede støtteordninger. Såvel lokale 

aktiviteter som projekter, der dækker en større geografi, kan indsende forslag. 

 

Et forslag skal kort beskrive projektets behov, ideens målgruppe, hvilke Covid-19-

relaterede udfordringer ideen imødekommer, hvordan udfordringerne 

imødekommes i sammenhæng med det eksisterende projekt, hvad succeskriteriet er, 

og hvordan ideen komplementerer erhvervshusenes kerneopgaver og særligt deres 

COVID-19 afbødende aktiviteter.  

 

Det foreslås, at alle igangværende projekter kan indsende forslag, der oplyser om 

relevante ændringer uden at vedrøre tilførsel af yderligere midler. Forslag 

vedrørende ændringer i strukturfondsprojekter skal kunne rummes inden for de 

nuværende programmer. Forslag vedrørende skalering via tillægsbevillinger kan 

dog ikke fremsendes fra turismefremmeprojekter og klyngeprojekter, da andre af 

bestyrelsens aktuelle udmøntninger dækker disse problemstillinger. 

 

Tillægsbevillinger til skalering foreslås at være på mindst 10 pct. af det oprindelige 

tilsagn og højest 50 pct., dog mindst 2 mio. kr. og højest 20 mio. kr. fra Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. Hensigten er dels at opnå tilstrækkelig volumen i 

skalering, dels at sikre en vis spredning i operatørernes virkemidler. 

 

Vurderingskriterier 

I vurderingen af de indkomne forslag indgår nedenstående kriterier, der her 

gengives i kort form, jf. bilag 5.2:  

• Relevans og potentiale i beskrivelsen af problem, løsning og målgruppe ift. 

COVID-19 her og nu og/eller i kølvandet på pandemien 

• Sammenhæng mellem idé, ansøgte ressourcer og igangværende projekt 

• Gennemførlighed, kapacitet og kompetencer hos operatøren  

• Forenelighed med forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesystemet, 

herunder hensigtsmæssige snitflader til øvrige ordninger og aktører 

 

Det er bl.a. positivt, hvis ideen styrker relevante tilbud hos eller i samarbejde med 

erhvervshuse, opnår kritisk masse på en effektiv måde og har relevans på lokalt 

niveau, uanset om den implementeres via en geografisk afgrænset eller 

landsdækkende organisering. 

 

Økonomi  

Det foreslås at der allokeres i alt op til 114,7 mio. kr. til ordningen. Midlerne kan 

tilvejebringes ved omprioriteringer og tilbageløb af midler. Der vil både indgå 

decentrale erhvervsfremmemidler og midler fra EU’s Regionalfond og EU’s 

Socialfond, jf. bilag 2.3 vedrørende udmøntningsplanen.  

 

Bestyrelsen vil blive forelagt oplæg til ændringer og skaleringer af projekter samt 

finansiering til drøftelse og beslutning på bestyrelsens møde den 28. maj 2020. 
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Afhængigt af det konkrete projekt, ideen til skalering og Europa-Kommissionens 

evt. videre beslutninger om at indføre yderligere fleksibilitet i strukturfondene i 

lyset af COVID-19 (se bilag 2.1), kan der opstå flere muligheder for at 

medfinansiere tillægsbevillinger med strukturfondsmidler i regi af denne ordning. 

Sekretariatet følger situationen tæt og tager løbende bestik af mulighederne. 

 

Videre proces 

• Forventet åbning: medio april  

• Forventet frist: ultimo april 

• Dialog med udvalgte projekter: ultimo april-primo maj 

• Indstillinger forelægges bestyrelsen: 28. maj 

 

Da ordningen kun vil være åben i kort tid, kommunikeres den bredt, herunder på 

bestyrelsens LinkedIn og hjemmeside. Umiddelbart efter fristen afholdes 

videomøder med udvalgte projekter, hvorefter de bedste muligheder for skaleringer 

og projektændringer identificeres, og der udarbejdes indstillinger til beslutning på 

bestyrelsens møde den 28. maj. Såvel tilsagn som afslag kommunikeres efter dette 

møde på sædvanliglig vis. 

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender modellen for udmøntning af tillægsbevillinger og 

projektændringer til eksisterende erhvervsfremmeprojekter, der kan møde 

virksomhedernes ændrede behov i lyset af COVID-19-pandemien.  

• godkender, at der afsættes en ramme på op til 114,7 mio. kr., hvor de 

konkrete projektændringer, skaleringer og finansieringen heraf forelægges 

bestyrelsen til beslutning på mødet den 28. maj. 

• godkender kommunikation om og iværksættelse af ordningen, før det 

endelige referat er godkendt. 
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