
 

Bilag 7.1. Cover - Udmøntninger i 2020-2021 

 

Dagsordenspunkt 7 Cover - Udmøntninger i 2020-2021 Bilag 7.1. 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Bestyrelsen vil på sit næste møde den 21. januar blive forelagt udkast til Udmønt-

ningsplan for 2020-2021 til godkendelse. På mødet den 14. november forelægges be-

styrelsen til orientering en opdateret oversigt over de tilgængelige midler og de bin-

dinger, som bl.a. bestyrelsens hidtidige beslutninger og rammerne for strukturfond-

sprogrammerne sætter for udmøntningen. 

 

Økonomiske rammer 2020-2021, inkl. bindinger (jf. bilag 7.2) 

I alt ventes bestyrelsen at have mindst ca. 950 mio. kr. til rådighed i 2020 og 2021. 

Hertil kommer de nye EU-strukturfondsmidler, som måtte blive tilgængelige i 2021 

(det er endnu meget usikkert, hvor mange midler det bliver, og hvornår de vil være 

til rådighed). 

 

Strukturfondsmidler: Bestyrelsen ventes at have i alt ca. 258 mio. kr. fra EU’s struk-

turfonde (Regionalfonden og Socialfonden) til rådighed pr. 1. januar 2020. Det er 

restmidlerne hørende til den syvårige programperiode 2014-2020. Midlerne fordeler 

sig på følgende vis: 

 

1. Regionalfonden: 110 mio. kr., heraf knap 100 mio. kr. til projekter, der sigter 

på at øge antallet af vækstvirksomheder (fx gennem digitalisering og inter-

nationalisering). Godt 40 mio. kr. skal bruges i Region Sjælland. Der er for-

holdsvis få regionalfondsmidler tilbage til at øge antallet af innovative virk-

somheder og understøtte grøn og cirkulær omstilling. Dog kan prioriteten 

vedr. vækstvirksomheder tones, så den understøtter fx grøn omstilling. 

2. Socialfonden: 148 mio. kr., heraf skal størstedelen bruges til at understøtte 

iværksætteri og kompetenceudvikling i private virksomheder (fx inden for 

grøn omstilling) og en mindre del til social inklusion.  

 

Af hensyn til at sikre fuld hjemtag af EU-midlerne vil det formentlig være nødvendigt 

at igangsætte udmøntningen af strukturfondsmidlerne relativt tidligt i 2020. Hvis 

strukturfondsmidlerne ikke annonceres tidligt i 2020, vil der være en betydelig risiko 

for, at projekterne ikke kan afsluttes inden den sidste frist i september 2022, hvorved 

disse restmidler fra den indeværende strukturfondsperiode vil være tabt. Dette forhold 

vil der blive taget højde for i udmøntningsplanen.    

 

Det forventes ikke, at det vil være muligt at anvende strukturfondsmidler til at finan-

siere klyngeindsatsen i 2020-2021. Bestyrelsens finansiering af klyngeindsatsen i 

denne periode skal derfor tages fra de decentrale erhvervsfremmemidler, der bevilli-

ges årligt over finansloven. 

 

Decentrale erhvervsfremmemidler: Der forventes at være ca. 345 mio. kr. til rådighed 

over finansloven i både 2020 og 2021. Heraf skal 50 mio. kr. årligt anvendes til tu-

rismeindsatser.  
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Bestyrelsens tidligere beslutninger og tilkendegivelser indebærer, at op til 170 mio. 

kr. af de ovenfornævnte decentrale finanslovsmidler i 2020 allerede er foruddispone-

ret.  

Det drejer sig om: 

3. 85 mio. kr. til medfinansiering af klyngeindsats i samarbejde med UFM, så-

fremt der kan findes en model for samarbejde  

4. Op til 60 mio. kr. til overdisponering i 20191 

5. Op til 25 mio. kr. til Brexit-indsats i 2020  

Det bemærkes, at ca. 148 mio. kr. årligt – svarende til halvdelen af de decentrale 

finanslovsmidler (fratrukket midlerne til turisme) – er øremærket til lokale erhvervs-

fremmeindsatser. Fordelingen er vejledende og skal iagttages over tid.  

 

Udmøntningsplan 2020-2021 

Bestyrelsen skal på sit møde den 21. januar 2020 beslutte hovedlinjerne i forhold til 

hvad ovenstående midler skal udmøntes til (indsats-/fokusområder), hvordan de skal 

udmøntes (fx puljer, udbud, calls etc.) og hvornår udmøntningerne forventes gen-

nemført. 

 

Hvad: Bestyrelsen skal beslutte, hvordan midlerne skal anvendes, herunder på tværs 

af de 6 tværgående områder i strategien (digitalisering, grøn og cirkulær omstilling, 

kvalificeret arbejdskraft, internationalisering, innovation og iværksætteri), klynger 

samt lokale fokusområder, som de fremkommer i strategien. 

 

Bestyrelsen tilkendegav på seneste møde, at den kommende udmøntningsplan skal 

have bredt fokus på de områder, som gives med den kommende strategi for decentral 

erhvervsfremme 2020-23, men at der sættes særligt fokus på digitalisering og auto-

matisering, kvalificeret arbejdskraft samt grøn omstilling og cirkulær økonomi. 

 

Det bør samtidig overvejes at afsætte midler til lokale og regionale projekter som 

supplement til mere landsdækkende indsatser. I 2019 har der været midler til sådanne 

indsatser under den strategiske pulje. Størstedelen af midlerne har dog været udmøn-

tet via større calls, hvor der i mange tilfælde har været efterspurgt større (og i flere 

tilfælde landsdækkende) indsatser, hvor ansøger så har skulle demonstrere, at de også 

er i stand til at møde forskellige lokale og regionale behov på tværs af landet. 

   

Hvordan: Sekretariatet vil i udarbejdelsen af udkast til Udmøntningsplan for 2020-

2021 udvikle forslag til hvilke metoder, der skal anvendes til at udmønte midlerne 

med de kommende år.  

 

I 2019 har der altovervejende været anvendt puljer og calls (tematiserede ansøgnings-

runder). Direkte tildeling har været anvendt til at sikre yderligere midler til 

SMV:Digital (Erhvervshus Midtjylland), som havde vundet opgaven med gennem-

førelse af SMV:Digital efter udbud.  

 

 
1 Beløbet afhænger af bestyrelsens beslutninger ift. bl.a. udmøntning at den strategiske pulje. 
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I 2020 forventes der også i et vist omfang anvendt puljer (fx turisme) og calls. Sidst-

nævnte særligt med henblik på udmøntning af strukturfondsmidlerne, så der kan sik-

res fuldt hjemtag, jf. ovenfor.  

 

Hvornår: Sekretariatet har som ambition, at bestyrelsen de kommende år kommer ind 

i en udmøntningskadence, hvor der bliver mere tid end hidtil til at tilvejebringe et 

solidt videngrundlag, herunder gennem data og input fra aktører og drøftelser af et 

udmøntningstema i bestyrelsen forud for de konkrete beslutninger om udmøntning. 

 

Der vil blive arbejdet efter en model med 2-3 trin i udmøntningen på et givent om-

råde: 

6. Første bestyrelsesmøde: Drøftelse af temaområde (fx digitalisering) med in-

put fra fx eksterne eksperter, eksisterende projekter og erhvervsfremmeaktø-

rer. Fokus på virksomhedernes behov og udfordringer, igangværende indsat-

ser inden for temaområdet, eksisterende aktører og roller, mulige fokusom-

råder samt udmøntningstilgang.     

7. Første eller andet bestyrelsesmøde: Drøftelse og godkendelse af konkrete 

bestyrelsesindsatser, herunder udmøntningstilgang. Direkte tildelinger vil 

kunne udmøntes umiddelbart efter bestyrelsesmødet, mens beslutning om 

støtte i tilfælde af ansøgningsrunder må afvente beslutning på et senere be-

styrelsesmøde. 

8. Andet eller tredje bestyrelsesmøde: Drøftelse og godkendelse af konkrete an-

søgninger. 

 

Det bemærkes, at der – for at sikre fuldt hjemtag af strukturfondsmidlerne – kan være 

behov for at udmønte midler i første halvår 2020 uden en forudgående temadrøftelse.   

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og evt. giver sekreta-

riatet yderligere retningslinjer at udarbejde udkast til udmøntningsplan 2020-2021 

efter. 
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