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Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af afsat pulje på 

op til 46,64 mio. kr. til ansøgninger under Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsat-

ser – 2. runde. 

 

Der skal desuden tages stilling til én enkelt ansøgning, der grundet særlige omstæn-

digheder ikke var medtaget, da bestyrelsen behandlede de øvrige ansøgninger til ”Tu-

rismepuljen” på i alt 50 mio. kr. på mødet den 26. juni 2019.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 26. marts 2019 at etablere en strategisk pulje 

til erhvervsfremmeindsatser på op til 80,0 mio. kr.  

 

Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser blev etableret med henblik på at sikre 

en god overgang til nyt erhvervsfremmesystem i overgangsåret 2019, herunder un-

derstøtte erhvervsfremmeaktører og projekter, der som følge af forskelle i udmønt-

ningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i forhold til finansie-

ring, som rækker ud over 2019, støtte relevante stedbaserede indsatser, som ligger 

uden for de øvrige tematiske annonceringer fra bestyrelsen, samt støtte nye måder at 

tilrettelægge erhvervsfremmeindsatser, så de i endnu højere grad møder virksomhe-

dernes behov og skaber værdi for pengene.  

 

Puljen er udmøntet i to ansøgningsrunder. Første ansøgningsrunde havde frist 13. 

maj 2019. På bestyrelsesmødet den 26. juni 2019 udmøntede bestyrelsen godt 33 

mio. kr. Der er således op til 46 mio. kr. til udmøntning i denne runde.  

 

Det har været muligt at ansøge inden for følgende indsatsområder: 

• 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 

udmøntningspraksis på tværs af regionerne står over for udfordringer i for-

hold til finansiering, som rækker ud over 2019. 

• Nye erhvervsfremmeindsatser, fx forsøgs- eller forprojekter, hvor der afprø-

ves nye metoder, organiseringer mv. Resultatet skal bidrage til ny viden, 

som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan tage afsæt i og evt. omsætte 

til større indsatser i den kommende strategiperiode.  

 

Det bemærkes, at tilsagn gives med baggrund i finanslov 2020 og derfor med forbe-

hold for, at finansloven for 2020 vedtages som forventet. Såfremt indstillingerne 

helt eller delvist følges, bliver næste års bevilling reduceret tilsvarende, hvorfor be-

styrelsen i 2020 vil have færre midler til rådighed.   

 

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

en smule, alt efter om ansøgningen har været indsendt til indsatsområde 1 eller 2. 

Ansøgningerne har maksimalt kunne score 100 point. 
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Modtagne ansøgninger og videre proces 

Sekretariatet har modtaget i alt 32 ansøgninger, som Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse skal tage stilling til. Der er samlet ansøgt om 127,1 mio. kr.  

 

Der indstilles 3 ansøgninger til tilsagn, 1 til delvist tilsagn, 5 ansøgninger til tilsagn 

eller delvist tilsagn efter drøftelse og 23 ansøgninger til afslag. Samlet set indstilles 

der tilsagn op til 39.727.969,07 kr.  

 

Et overblik over ansøgninger og indstillinger fremgår af bilag 5.9.3.  

 

Tilsagn: 

Indsatsområde 1: 

• Bioteknologiske Spin-Outs (Erhvervshus Sjælland) Scorer 74 point 

• Projekt Videnssamarbejde (AAU Match, Aalborg Universitet) Scorer 67 po-

int 

Indsatsområde 2 

• RetailTech – Udvikling af fremtidens detailhandel (Lyngby-Taarbæk Vi-

densby) Scorer 68 point 

 

Delvist tilsagn: 

Indsatsområde 2: 

- POWER2X virksomhedernes udvikling og vækst (GreenLab Skive A/S) 

Scorer 65 point 

 

Sager til drøftelse (med indstilling om tilsagn eller delvis tilsagn) 

Indsatsområde 1: 

• Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder. (Erhvervshus Midtjyl-

land) Scorer 88 point 

• Femern forbindelsen som vækstdriver (CELF – Center for Erhvervsrettede 

uddannelse Lolland Falster) Scorer 69 point 

• Sammenhængende arbejdsmarked – Greater Copenhagen Scorer 67 point 

• Fælles Vækst i Nordjysk Turisme – Markedskommunikation (Turismeud-

vikling Hjørring) Scorer 65 point 

Indsatsområde 2: 

• Database for start-ups (TechBBQ) Scorer 71 point 

 

Sager til afslag 

Der er 23 ansøgninger, som indstilles til afslag. Heraf ligger 4 indenfor indsatsom-

råde 1 og 19 inden for indsatsområde 2. Liste over projekter til afslag fremgår af bi-

lag 5.9.3. 

 

Sager til drøftelse med indstilling om tilsagn eller delvis tilsagn 

Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder. (Erhvervshus Midtjylland) 
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Early Warning er uvildig hjælp til kriseramte virksomheder med at formål enten at 

sikre overlevelse, sikre hurtig lukning og mindre gæld eller sikre at sunde dele af 

konkurstruede virksomheder videreføres. Erfaringer fra det forrige Early Warning-

projekt har dannet baggrund for udrulning for udrulning i indtil videre ni af EU’s 

medlemsstater. 

 

Projektet indstilles til tilsagn, men bestyrelsen bedes tage stilling til finansierings-

model. Det skyldes, at projektet i sin ansøgning har medtaget frivillige, ulønnede 

rådgiveres timer som medfinansiering, hvilket ikke er i overensstemmelse med bud-

getvejledningen (betragtes som naturalier). Sekretariatet har vejledt ansøger til i ste-

det at inddrage medfinansiering fra virksomheder i form af de timer, de lægger i 

projektet. Ansøger peger på, at det deraf følgende dokumentationskrav vil være en 

afgørende hindring for virksomhedernes deltagelse i programmet.  

 

Enten skal projektet finansieres med 4.942.200 kr. af de decentrale erhvervsfrem-

memidler, svarende til 50 pct. af de støtteberettigede udgifter, hvilket indebærer at 

projektet skal pålægge de deltagende virksomheder krav om dokumentation af deres 

deltagelse og timeforbrug (og et vist omfang administrative byrder). Denne model 

er i overensstemmelse med annonceringen.  

 

Alternativt kan bestyrelsen vælge at øge finansieringen af projektet til 7.134.200 kr. 

af de decentrale erhvervsfremmemidler, svarende til op til 80 pct. af de støtteberetti-

gede udgifter. Her træffer bestyrelsen beslutning om at give projektet tilsagn di-

rekte, uden om annonceringen. I denne model pålægges de deltagende virksomhe-

der ikke yderligere administrative bryder, da deres timeforbrug ikke skal registreres. 

 

Bestyrelsen skal altså beslutte, hvorvidt projektet skal tildeles erhvervsfremmemidler 

svarende til 50% af de støtteberettigede udgifter, svarende til 4.942.000 kr. eller om 

bestyrelsen, for at undgå at pålægge del deltagende virksomheder yderligere admini-

strative byrder, vil yde et tilskud på yderligere 2.192.000 kr. af de decentrale er-

hvervsfremmemidler, så projektet i alt tildeles 7.134.200 kr.  

 

Sammenhængende arbejdsmarked – Greater Copenhagen 

Ansøgningen er indstillet til tilsagn på 1,0 mio. kr. mod et ansøgt beløb på 3,0 mio. 

kr. Begrundelsen er, at to af tre hovedaktiviteter (bl.a. afholdelse af politiske konfe-

rencer og gennemførelse af konsulentanalyser) kun i mindre grad vurderes at bi-

drage direkte til virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det indstilles 

derfor, at der ydes et tilskud på 1,0 mio. kr. til at sikre driften af hjemmesiden Øre-

sundsdirekt.dk. Hjemmesiden har hidtil været medfinansieret af bl.a. Region Ho-

vedstaden, Region Skåne og Erhvervsministeriet og har ca. 800.000 årlige besø-

gende. Besøgstallet vidner om, at hjemmesiden indeholder relevant information for 

målgruppen, bidrager til øget pendling og dermed et øget rekrutteringsgrundlag af 

kvalificeret arbejdskraft for virksomhederne i Greater Copenhagen området. 

 

Femern forbindelsen som vækstdriver (CELF – Center for Erhvervsrettede uddan-

nelse Lolland Falster) 
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Der er ansøgt om 14,5 mio. kr. til projektet. Projektet er indstillet til tilsagn efter 

drøftelse, da der er tale om et projekt med en særlig lokal forankring, hvor der sam-

tidigt, med baggrund i anlægsinvesteringernes store størrelse, er et betydeligt er-

hvervsudviklingspotentiale indenfor et dog relativt snævert virksomhedssegment i 

bygge- og anlægsbranchen. Samtidigt er der tale om et projekt indenfor et område 

(Femern), der indgår i Sjællands regionale kapitel i Strategi for decentral erhvervs-

fremme. 

 

Fælles Vækst i Nordjysk Turisme – Markedskommunikation (Turismeudvikling 

Hjørring) 

Bestyrelsen gav på sit møde i juni afslag til samme ansøger på en ansøgning om 

støtte til national markedsføring af Nordjylland. Denne ansøgning omhandler inter-

national markedsføring og er forbedret på en række punkter således, at det opnår til-

strækkelig score til tilsagn. Sekretariatet indstiller således projektet til tilsagn, men 

til et lavere støttebeløb end ansøgt, så støtteprocenten matcher hidtidig praksis på 

turisme-området, hvor der tildeles 25 pct. i støtte til markedsføringsaktiviteterne og 

50 pct. i støtte til øvrige projektomkostninger. 

 

Database for start-ups (TechBBQ) 

TechBBQ har ansøgt om støtte til at opbygge en database, der skaber overblik over 

danske startups og scale-ups, som kan understøtte en mere datadrevet indsats på 

området. Ud over ansøger indgår bl.a. Vækstfonden i partnerkredsen. TechBBQ fik 

afslag på deres ansøgning til første runde af den strategiske pulje efter drøftelse i 

bestyrelsen. Forskellen på de to ansøgninger består i, at outputtet af projektet denne 

gang også indeholde et udkast til en database over startups og scale-ups, mens det 

tidligere projekt udelukkende bidrog med rapporter. Sekretariatet indstiller dog, at 

tilsagnet bliver mindre (3 mio. kr.) end ansøgt (3,7 mio. kr.) og foreslår at stille krav 

om at reducere mængden af rapporter fra 3 til 2 i projektet.  

 

Ansøgninger på klyngeområdet  

Til den strategiske pulje er desuden modtaget en række ansøgningen, der vurderes at 

have overlap til erhvervsområder, hvor der i forvejen foregår en klyngekonsolidering. 

Flere af disse ansøgninger klarer sig godt på en række kriterier, men indstilles alle til 

afslag, idet ansøgningerne vurderes ikke at være i overensstemmelse med formålet 

og hensynene bag lov om erhvervsfremme. Det er et grundlæggende hensyn bag og 

formål med forenklingen af erhvervsfremmesystemet og lov om erhvervsfremme, at 

der skabes et enkelt, effektivt og overskueligt system, hvor overlap undgås, og hvor 

ressourcerne udnyttes så effektivt som muligt. 

 

Ansøgning til turismepuljen 

Projektet ”SailGP” indsendte rettidigt en ansøgning til turisme-puljen, som bestyrel-

sen behandlede på sit møde i juni. Ansøgningen nåede dog ikke frem til sekretaria-

tet – sandsynligvis som følge af et teknisk problem i indberetningssystemet. Derfor 

forelægges ansøgningen for bestyrelsen på dette møde under de betingelser, der var 

gældende, da bestyrelsen behandlede de øvrige turismeansøgninger på juni-mødet. 
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Ansøgningen på godt 3,9 mio. kr. vedrører støtte til etablering og afvikling af det 

internationale sejlsportsevent ”SailGP” med dansk deltagelse i København. Eventet 

vil blive afviklet over to dage i august eller september 2020 og 2021.  

 

Eventet er ambitiøst og matcher den nationale strategi for dansk turisme ved at til-

trække sportsevents til Danmark. Projektet udføres angiveligt i samarbejde med en 

række nationale og internationale partnere. Ansøger fremhæver, at eventet giver mu-

lighed for ”at markedsføre Danmark og danske virksomheder som verdensledende 

inden for bæredygtige løsninger på tværs af politik, brancher og innovation” - dog 

uden at der er afsat midler til denne type aktiviteter. Budgettet omfatter hovedsageligt 

lønninger, konsulenter, udstyr til den danske båd samt til selve eventsitet og kontant 

bidrag (fee) til den internationale SailGP organisation. På indtægtssiden bidrager den 

internationale SailGP organisation med diverse udstyr, knowhow etc. Det totale bud-

get er opgjort til 84,5 mio. kr. 

 

Projektet har opnået en vurderingsscore på 45 (ud af 75 mulige) point. Til sammen-

ligning fik den ansøgning, der fik (betinget) tilsagn med laveste score, 50 point ved 

bestyrelsens behandling af turismepuljen på juni-mødet. Den forholdsvis lave score 

er til dels begrundet i usikkerheder vedr. projektets gennemførelse, herunder ansøgers 

organisatoriske og økonomiske kapacitet; effekterne, der synes urealistisk høje samt 

det økonomiske set-up, hvor det er uklart hvilke aktiviteter, der søges økonomisk 

støtte til. 

 

Det er sekretariatets indstilling, at ansøgningen meddeles afslag grundet de beskrevne 

forhold. Vurderingen af ansøgningen er uddybet i sekretariatets indstilling, som lig-

ger på Admincontrol. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Det vedrører særligt fuldstændigheden 

af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder fx yderligere oplysninger om 

projektaktiviteterne. Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingspro-

ces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbe-

løb, der er mindre end indstillet. 

 

Tilsagn gives med startdato tidligst 1. januar 2020 og med forbehold for, at finanslo-

ven for 2020 vedtages med de forventede beløb og indhold, herunder at der kan ske 

ændringer i denne sammenhæng.  

 

Ansøgningerne og indstillingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admincont-

rol. 

Diskussionspunk-

ter 

• Bestyrelsen kan drøfte den samlede prioritering af puljen, herunder de oven-

for gennemgåede sager med principielle problemstillinger.  

• Bestyrelsen drøfter ansøgningen vedr. SailGP 

 

 Det indstilles, at bestyrelsen  
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Indstilling 

 

• godkender vedlagte indstillinger i bilag 5.9.2, 

• drøfter og godkender sekretariatets indstillinger for nedenstående ansøgnin-

ger (alle er indstillet til tilsagn eller delvis tilsagn, jf. vedlagte indstillings-

skemaer (5.9.2 og 5.9.4):  

• Early Warning – hjælp til kriseramte virksomheder (Erhvervshus 

Midtjylland). Bestyrelsen bedes tage stilling til projektets medfinansie-

ring, jf. ovenfor  

• Sammenhængende arbejdsmarked – Greater Copenhagen.  

• Femern forbindelsen som vækstdriver (Center for Erhvervsrettede ud-

dannelse Lolland Falster).  

• Fælles Vækst i Nordjysk Turisme – Markedskommunikation (Turisme-

udvikling Hjørring).  

• Database for start-ups (TechBBQ) 

• godkender afslag til ansøgningen ”Danish SailGP Team + SailGP Copenha-

gen”. 
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