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Bilag 7.2. Oversigt over tilgængelige tilskudsmidler 2020-2021 

 

1. Indledning 

Notatet giver et opdateret overblik over, hvor mange midler bestyrelsen har til rådig-

hed for Udmøntningsplan 2020-2021, herunder midler fra EU’s strukturfonde (Re-

gionalfonden og Socialfonden) og decentrale erhvervsfremmemidler, herunder turis-

memidlerne.  

 

Samlet forventes bestyrelsen at kunne råde over mindst ca. 950 mio. kr. i 2020-2021. 

Heri er der ikke inkluderet EU-strukturfondsmidler for den kommende programpe-

riode 2021-2027. Det skyldes, at det fortsat er meget usikkert, hvor mange midler 

Danmark får, og hvornår EU-programmerne vil blive vedtaget. Sandsynligvis vil be-

styrelsen dog få nye strukturfondsmidler til rådighed i løbet af 2021.   

 

2. EU's Regionalfond og Socialfond  

Bestyrelsen ventes at have i alt ca. 258 mio. kr. fra EU’s strukturfonde (Regional-

fonden og Socialfonden) til rådighed pr. 1. januar 2020. Det er restmidlerne hørende 

til den syvårige programperiode 2014-2020. Midlerne er fordelt på og skal anvendes 

inden for bestemte indsatsområder (fastlagt i EU-programmerne) og regionstyper 

(Region Sjælland og resten af landet).1  

 

Tabel 1 viser, hvordan regionalfondsmidlerne (i alt ca. 110 mio. kr.) er fordelt på 

indsatsområder og regionstyper. Langt hovedparten af midlerne (knap 100 mio. kr.) 

skal bruges til projekter, der sigter på at øge antallet af vækstvirksomheder. En for-

holdsvis stor del af disse midler (godt 40 mio. kr.) skal bruges i Region Sjælland. 

Der er forholdsvis få regionalfondsmidler tilbage til at øge antallet af innovative 

virksomheder og understøtte grøn og cirkulær omstilling.   

 

  

 
1 Region Sjælland har sin egen ”kasse” af strukturfondsmidler, fordi regionen har et BNP 

pr. indbygger under 90 pct. af EU-gennemsnittet. Disse midler skal anvendes til aktiviteter i 

Region Sjælland 
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Tabel 1. Regionalfondens forventede frie rammer pr. 1. januar 2020 (mio. kr.) 

Anm.: Beløbene i tabellen er med forbehold for Overvågningsudvalgets og EU-Kommissionens ende-

lige godkendelse af fordeling af resultatreserven (ca. 90 mio. kr.). 

 

Ifølge tabel 2 vil der være ca. 148 mio. kr. socialfondsmidler tilbage ved udgangen 

af 2019. Størstedelen af disse midler skal bruges til at understøtte iværksætteri og 

kompetenceudvikling i private virksomheder. Midlerne skal bruges uden for Region 

Sjælland, idet der kun er forholdsvis få socialfondsmidler tilbage til Region Sjælland.  

 

Tabel 2. Socialfondens forventede frie rammer pr. 1. januar 2020 (mio. kr.) 

Anm.: Beløbene i tabellen er med forbehold for Overvågningsudvalgets og EU-Kommissionens ende-

lige godkendelse af fordeling af resultatreserven (ca. 90 mio. kr.). 

 

På bestyrelsesmødet den 14. november 2019 skal bestyrelsen træffe beslutning om 

medfinansiering af adskillige strukturfondsprojekter. I tabel 1 og 2 ovenfor er det 

forudsat, at bestyrelsen følger sekretariatets indstilling om, hvilke projekter der skal 

have afslag/tilsagn.2    

 

Det bemærkes, at restmidlerne på strukturfondene løbende vil blive påvirket af ”til-

bageløbsmidler”, dvs. midler, som projekter tidligere er blevet tildelt, men ikke får 

brugt. Størrelsen på disse tilbageløbsmidler er meget usikker, men vil i 2020 erfa-

ringsmæssigt være i størrelsesorden 10-30 mio. kr. pr. fond. Tilbageløbsmidler fra 

et givet projekt tilfalder den fond og den prioritet, som projektet har fået tilskud fra. 

Disse tilbageløbsmidler vil bestyrelsen skulle give til nye eller eksisterende projekter 

(i form af tillægsbevillinger) i 2020 og 2021.   

 

3. Decentrale erhvervsfremmemidler i 2020 og 2021 

I overensstemmelse med finanslovsforslaget for 2020 ventes der afsat 345,7 mio. kr. 

på Finanslov 2020 til decentral erhvervsfremme, hvoraf 50 mio. kr. skal bruges til 

turismeindsatser.  

 

Nogle af finanslovsmidlerne i 2020 har bestyrelsen tilkendegivet følgende beslutnin-

ger om: 

• I 2020-2023 afsættes der årligt 85 mio. kr. til en klyngeindsats i samarbejde med 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) forudsat, der kan findes en kon-

kret model for fælles udmøntning, som bestyrelsen kan bakke op om. 

 
2 Det er også forudsat, at bestyrelsen inden udgangen af 2019 vil anvende ca. 15 mio. kr. til 

at understøtte antallet af innovative SMV’er (indsatsområde 1 i Regionalfonden). Disse mid-

ler er afsat i en igangværende annoncering.  

Program Region

1 Iværksætteri og 

jobskabelse 3 Social inklusion 4 Uddannelse Total

Socialfond Øvrige Danmark 106,2 21,1 6,4 133,7

Region Sjælland 13,3 0,0 0,8 14,2

Socialfond Total 119,5 21,1 7,2 147,9

Prioritet

Program Region

1 Styrket 

innovation i SMVer

2 Flere 

vækstvirksomheder

3 Energi og ressource- 

effektive SMVer Total

Regionalfond Øvrige Danmark 11,2 55,4 1,0 67,6

Region Sjælland -0,0 42,9 0,0 42,9

Regionalfond Total 11,2 98,3 1,0 110,5

Prioritet
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• 25 mio. kr. skal udmøntes til en Brexit-indsats i 2020. Bestyrelsen har taget for-

behold for, at beløbet kan ændres, hvis behovet for en Brexit-indsats ændres 

markant.   

• Udmøntningsplan 2019 ventes ”overdisponeret” med op til ca. 60 mio. kr., dvs. 

at disse midler ikke er tilgængelige til nye initiativer i 2020. Beløbet forudsætter, 

at bestyrelsens beslutninger på mødet den 14. november 2019 følger sekretariats 

indstillinger, herunder særligt vedr. den strategiske pulje.  

 

Alt i alt ventes der således at være godt 175 mio. kr. i decentrale erhvervsfremme-

midler til rådighed i 2020, hvoraf 50 mio. kr. skal bruges på turismeindsatser, jf. 

tabel 3. Det efterlader godt 125 mio. kr. i ”frie” DEM-midler i 2020.  

 

Tabel 3. Estimat over decentrale erhvervsfremmemidler i 2020 

Finanslovsforslag 2020 345,7 mio. kr. 

Turisme -50,0 mio. kr. 

Klyngeindsats med UFM -85,0 mio. kr. 

Brexit -25,0 mio. kr.  

Overdisponering i 2019 -60,0 mio. kr. 

Frie midler 125,7 mio. kr.  

 

Det antages, at der på finansloven for 2021 vil blive afsat 345,7 mio. kr. til decentral 

erhvervsfremme, svarende til bevillingen i 2019 og finanslovsforslaget for 2020.  

 

I 2021 ventes der - som i 2019 og 2020 – at være en øremærkning på 50 mio. kr. til 

turisme. Hertil kommer, at bestyrelsen tidligere har tilkendegivet, at der under visse 

forudsætninger, jf. ovenfor, kan afsættes 85 mio. til en klyngeindsats i samarbejde 

med Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Det betyder, at der ventes at 

være ca. 210 mio. kr. ”frie” decentrale erhvervsfremmemidler i 2021, jf. tabel 4. 

 

Tabel 4. Estimat over decentrale erhvervsfremmemidler i 2021 

Finanslov 2021 (forventet) 345,7 mio. kr. 

Turisme -50,0 mio. kr. 

Klyngeindsats med UFM -85,0 mio. kr. 

Frie midler 210,7 mio. kr.  
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