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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Bilag 5.2: Idebeskrivelse vedr. tillægsbevillinger 

 

Baggrund 

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

slå indsatser, der på kort sigt kan supplere de erhvervsrettede statslige støtte-

ordninger, der bidrager til at afbøde konsekvenserne af COVID-19. 

 

Problem 

Den nuværende portefølje af erhvervsfremmeprojekter tæller flere end 550 pro-

jekter. Derfor har det ikke været muligt at afdække alle potentielt egnede pro-

jekter. Samtidig vil operatørerne på projekterne hver for sig selv have det bed-

ste indblik i, om deres projekter kan tilpasses og/eller styrkes, så de kan møde 

virksomhedernes ændrede behov. Derfor er der behov for at aktivere operatø-

rernes viden om, hvordan pandemien påvirker erhvervslivet på tværs af værdi-

kæder, geografier, sektorer mv., og hvordan projekter kan justeres/skaleres til 

at afbøde pandemiens konsekvenser. Dertil kommer behovet for hastighed. 

 

Løsning 

Alle projektoperatører inviteres til at indsende korte idebeskrivelser med for-

slag til, hvordan igangværende projekter uanset deres finansieringskilde kan til-

passes og/eller skaleres i lyset af COVID19-pandemien og i naturlig forlæn-

gelse af det pågældende projekt. Hermed outsources idégenereringen, og opera-

tørernes viden aktiveres, så der kan træffes beslutninger på et robust grundlag. 

 

Indkomne forslag skal fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete håndte-

ring af de umiddelbare erhvervsøkonomiske konsekvenser af pandemien eller 

på genopretning af forretningen i takt med den efterfølgende normalisering af 

konkurrencesituationen i kølvandet på pandemien. 

 

Sekretariatet udvælger de mest perspektivrige forslag og inviterer dem til uddy-

bende samtale med sekretariatet. På baggrund af forslagene og dialogen indstil-

les de bedste ideer til bestyrelsen. 

 

Ordningens fordele er, at der kan komme gode tiltag, der i den ekstraordinære 

situation hurtigt kan hjælpe virksomheder, samtidig med at bestyrelsen udviser 

fleksibilitet og handlekraft, og der testes en agil metode til at matche ideer med 

midler. 

 

Format 

Ideer skal indsendes i et fast format, der bl.a. indeholder: 

• Ressourcer: Hvad ønskes fra bestyrelsen – projektændringer med henblik 

på tilpasning af et projekt og/eller tillægsbevilling? 

• Projektbehov: Hvorfor har projektet behov for ændringer/yderligere mid-

ler for at gennemføre ideen? 

• Problem: Hvilke konkrete COVID-19-relaterede udfordringer sigter ideen 

mod at hjælpe virksomhederne med at håndtere? 
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• Løsning: Hvordan vil ideen bidrage til at håndtere udfordringerne i sam-

menhæng med eksisterende projekt? 

• Målgruppe: Hvilke virksomheder og evt. landsdele, der drager nytte af 

ideen givet pandemien? 

• Succeskriterium: Hvad er succeskriteriet for ideens gennemførelse? 

• Additionalitet: Hvordan komplementerer justeringen/skaleringen regerin-

gens COVID-19-støttepakke og erhvervshusenes kerneopgaver og særligt 

deres COVID-19-afbødende aktiviteter? 

 

Krav til indkomne forslag 

For at sikre gennemførlighed og øge relevansen af ideerne meddeles følgende 

krav i annonceringen. Et forslag skal: 

 

• Fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete håndtering af de umiddel-

bare økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og/eller på deres 

genopretning af forretningen i kølvandet på pandemien 

• Ligge i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt 

• Bygge på direkte virksomhedskontakt 

• Kunne gennemføres i 2020 og 2021 

• Supplere regeringens erhvervsrettede COVID-19-tiltag 

• Overholde udmeldte omfangskrav til det skriftlige materiale 

 

Specifikt vedrørende forslag til ændringer i strukturfondsprojekter er det et 

yderligere krav, at ideen skal kunne rummes inden for de nuværende indholds-

mæssige rammer af programmerne for EU’s Socialfond og EU’s Regionalfond. 

 

Desuden kræves følgende yderligere for alle ideer uanset finansieringskilde, 

der vedrører tillægsbevillinger og dermed skalering ved tilførsel af midler: 

 

• Indhold: Forslaget må ikke fokusere på turismefremme og klyngeprojek-

ter. Hensigten er at undgå overlap med andre aktuelle udmøntninger fra 

bestyrelsen, der dækker disse problemstillinger, og hvor ansøgere kan tage 

højde for situationen omkring COVID-19 i deres ansøgning. 

• Skalering: Tillægsbevillinger til skalering skal vedrøre mindst 10 pct. af 

det oprindelige tilsagn og højst 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. 

 

Forslag, der alene vedrører projektændringer gennemført ved justeringer i rest-

midler, er ikke omfattet af de to ovenstående krav til indhold (ingen turisme-

fremme/klyngeprojekter) og skalering (krav til tillægsbevillingens størrelse). 

 

Ansøgere 

Ideer kan vedrøre alle igangværende projekter i porteføljen, herunder alle pro-

jekter igangsat af bestyrelsen uanset finansieringskilde, dvs. både struktur-

fondsprojekter igangsat af bestyrelsen, strukturfondsprojekter igangsat før be-

styrelsens nedsættelse, projekter finansieret med decentrale 
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erhvervsfremmemidler og regionale erhvervsudviklingsprojekter1 overtaget af 

Erhvervsstyrelsen. Såvel lokale som projekter, der dækker en større geografi, 

kan indsende forslag. 

 

Der kan ikke indsendes ideer vedrørende afsluttede projekter. 

 

Vurderingskriterier 

Det vil fremgå af annonceringen, at fire forhold vægtes ligeligt i vurderingen: 

 

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

relation til at imødekomme virksomhedernes ændrede behov her og nu 

og/eller som følge af COVID-19-krisen 

• Sammenhængen mellem de ønskede ressourcer/projektændringer, den fo-

reslåede løsning og indholdet af det eksisterende projekt 

• Løsningens gennemførlighed og operatørens kapacitet og kompetencer 

• Forenelighed med forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesyste-

met, herunder hensigtsmæssige snitflader til øvrige ordninger og aktører 

og særligt erhvervshusene og regeringens erhvervsrettede COVID-19-

tiltag 

 

I vurderingen af relevans og potentiale kan der fx ses på, om ideen reflekterer 

det presserende og alvorlige behov for at udvikle og tilpasse forretningen, som 

mange virksomheder aktuelt står over for eller har udsigt til i genopretningspe-

rioden efter pandemien, når samfundene igen åbner op. Det vil være en styrke, 

hvis ideen opnår kritisk masse på en effektiv måde og udviser relevans og po-

tentiale på lokalt niveau, uanset om den implementeres i en landsdækkende el-

ler geografisk afgrænset organisering. 

 

I vurderingen af sammenhængen mellem ressourcer, løsning, succeskriterium 

kan der fx ses på valget af metoder, værdiskabelsen, effektivitet og implemen-

tering. Succeskriteriet for værdiskabelse ses i relation til projektets omkostnin-

ger og den kapacitet, der ønskes skalering til eller aktiveres ved projektændrin-

ger. Værdien forstås bredt som den forretningsnære nytte deltagende virksom-

heder opnår. Det indgår positivt i vurderingen, hvis der en klar og logisk kob-

ling mellem projektets nuværende indhold, den foreslåede løsning og de kon-

krete corona-relaterede udfordringer hos virksomhederne. 

 

I vurderingen af gennemførlighed, kapacitet og kompetencer kan der fx ses på 

operatørens evne og erfaringer til at eksekvere ideen inden for en kort tidshori-

sont og på de forbundne transaktionsomkostninger. Jo mere direkte, effektivt 

og hurtigere ideen kan iværksættes og komme virksomhederne til gavn, desto 

bedre. 

 

I vurderingen af forenelighed med forenkling og konsolidering af erhvervs-

fremmesystemet kan der fx ses på, om ideen komplementerer operatørens 

 

1 Regionale erhvervsudviklingsprojekter kan ikke forlænges, men de evt. COVID-19-

relevante aktiviteter kan i fald videreføres i et nyt selvstændigt tilsagn finansieret med 

decentrale erhvervsfremmemidler. 
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faglige virkefelt eller kerneopgave, om aktiviteter vil fremstå enkle og oversku-

elige for virksomhederne, og om gennemførelsen vil involvere uhensigtsmæs-

sige overlap med andre relevante tiltag. Det forventes, at ideen fremstilles un-

der hensyntagen regeringens COVID-19-tiltag og erhvervshusenes opgaver og 

er forenelig med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske prioriteter i 

Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Det er positivt, hvis ideen styrker rele-

vante tilbud hos eller i samarbejde med erhvervshuse. 

 

Alle afslag begrundes individuelt og ledsages af klagevejledning. Alle proces-

skridt dokumenteres af hensyn til revision. Det bemærkes, at Overvågningsud-

valget for strukturfondene skal godkende vurderingskriterierne, når der skal ud-

møntes strukturfondsmidler via annonceringen. 

 

Økonomi 

Det foreslås at allokere i alt op til 114,7 mio. kr. til ordningen, heraf 30,0 mio. 

kr. decentrale erhvervsfremmemidler, 30,8 mio. kr. fra Regionalfonden og 53,9 

mio. kr. fra Socialfonden. Midlerne tilvejebringes ved en række omprioriterin-

ger, der fremgår af bilag 2.3 vedr. udmøntningsplanen. Omprioriteringerne på-

virker hverken pulje til lokale projekter, pulje til lokale og tværgående turisme-

projekter eller midler afsat til klyngeorganisationer i bestyrelsens samarbejde 

med Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

Afhængigt af det konkrete projekt, ideen til skalering og Europa-Kommissio-

nens evt. videre beslutninger om at indføre yderligere fleksibilitet i strukturfon-

dene i lyset af COVID-19, kan der opstå flere muligheder for at medfinansiere 

tillægsbevillinger med strukturfondsmidler i regi af denne ordning. Sekretaria-

tet følger situationen tæt og tager bestik af mulighederne undervejs i arbejdet 

med at implementere nærværende ordning og i dialogen med de udvalgte pro-

jekter. 

 

Det er udgangspunktet, at projekter, der ønsker tillægsbevillinger, skal gøre det 

via flere midler af samme type, som projektet allerede bruger. Dermed forven-

tes fx socialfondsprojekter at kunne forestå sin evt. skalering via en tillægsbe-

villing af socialfondsmidler, der evt. kan medfinansieres med decentrale er-

hvervsfremmemidler. For så vidt angår projekter, der aktuelt finansieres af be-

styrelsen alene med decentrale erhvervsfremmemidler, samt projekter igangsat 

af regionerne, der alene finansieres med de tidligere regionale midler og nu er 

overdraget til Erhvervsstyrelsen, er udgangspunktet, at evt. tillægsbevillinger 

forventes at ske via decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Kommunikation 

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

på bestyrelsens LinkedIn og hjemmeside. Umiddelbart efter fristen afholdes vi-

deomøder med udvalgte projekter, hvorefter de bedste muligheder for skalerin-

ger og projektændringer identificeres. Bestyrelsen forelægges indstillinger 

vedr. udmøntning på baggrund af ordningen på møde d. 28. maj 2020. Såvel 

tilsagn som afslag kommunikeres efter dette møde på sædvanliglig vis. 

 

Videre proces 
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• Forventet åbning: medio april  

• Forventet frist: ultimo april 

• Dialog med udvalgte projekter: ultimo april-primo maj 

• Indstillinger forelægges bestyrelsen: 28. maj 

 

Der lægges op til, at ordningen kommunikeres og iværksættes, før det endelige 

referat fra bestyrelsens er godkendt, så midlerne hurtigt kan komme virksomhe-

derne til gavn i den ekstraordinære situation.  
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