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Referat fra møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 14. november 

2019  

 

Tid og sted: 

Torsdag den 14. november 2019 kl. 11.30-18, Erhvervshus Sjælland, Fulbyvej 

15, 4180 Sorø.  

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Mette-Marie Harild, vice president, Medtronic A/S 

• Dorte Zacho Martinsen, direktør, BM Silo ApS  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Claus Jensen, formand, CO-Industri  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune (kl. 11.30-12.20) 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune (kl. 12.45-18.00) 

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark (kl. 13-

18.00) 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet  

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

 

Til stede fra Erhvervshusene (Kl. 11:30-14:00) 

• Hanne Kvist, næstformand og virk. rep., Erhvervshus Nordjylland 

• Søren Olesen, bestyrelsesformand, Erhvervshus Midtjylland 

• Lise Kildemark, næstformand og virk. rep., Erhvervshus Midtjylland 

• Henrik Frandsen, bestyrelsesformand, Erhvervshus Sydjylland 

• Marianne Christoffersen, medlem og virk. rep., Erhvervshus Sydjylland 

• Mads Bonde Hansen, medlem og virk. rep., Erhvervshus Fyn 

• John Brædder, bestyrelsesformand, Erhvervshus Sjælland  

• Peter Rosenkrands, medlem og virk. rep., Erhvervshus Sjælland 

• Henrik Rasmussen, bestyrelsesformand, Erhvervshus Hovedstaden 

• Christina Christiansen, medlem og virk. rep., Erhvervshus Hovedstaden 

• Winni Grosbøll, bestyrelsesformand, Erhvervshus-filial Bornholm  
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Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Simon Kollerup, erhvervsminister (kl. 11:30-12:20) 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen  

• Niels May Vibholt, underdirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Frederik Rostrup-Nielsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen (kl. 11:30-

14:45) 

• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntninger, Erhvervsstyrelsen 

• Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen 

 

 

Referat: 

 

1. Velkomst  

 

Bestyrelsesformand for Erhvervshus Sjælland, John Brædder, bød vel-

kommen til mødet. John Brædder fortalte bl.a. om arbejdet med at række 

ud til den nye, brede målgruppe, herunder erhvervshusets arbejde med at 

øge kendskabsgraden til erhvervshusets ydelser. 

 

  

2. Kort indlæg ved erhvervsministeren og derefter drøftelse med mi-

nisteren og med bestyrelsesformænd og erhvervsrepræsentanter 

fra Erhvervshusenes bestyrelser 

 

Formanden bød velkommen til erhvervsministeren og repræsentanter fra 

erhvervshusenes bestyrelser. Formanden gav et kort tilbageblik på 2019 

og etableringen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, herunder arbej-

det med at udarbejde den nye strategi for decentrale erhvervsfremme og 

samarbejdet med bl.a. erhvervshusene. Formanden kom ind på det decen-

trale erhvervsfremmesystems kendetegn, herunder at systemet kan nå ud 

med erhvervsservice og erhvervsfremmetilbud til særligt små- og mel-

lemstore virksomheder i alle dele af landet, og derved bl.a. være en driv-

kraft mhp. at understøtte en hurtigere grøn omstilling.  

 

Erhvervsministeren gav et kort indlæg, hvor ministeren kom ind på, at 

regeringens grønne ambitioner kun kan nås ved innovation og udvikling 

af nye teknologier, der på sigt også kan vise sig at blive til nye erhvervs-

eventyrer for Danmark.  

 

Ministeren pointerede også, at den økonomiske fremgang i en periode har 

været skævt fordelt mellem by og land, og at han ønsker at skabe gode 

muligheder for leve et godt liv og drive virksomhed i alle dele af landet.  

 

Ministeren kvitterede for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtte til 

regeringens Brexit-handlingsplan, som blandt andet skal sikre små og 

mellemstore virksomheder den bedst mulige landing i tilfælde af et ’no 

deal’ Brexit. 

 

Efterfølgende var der en drøftelse mellem ministeren og medlemmerne 

af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusenes bestyrelser. 

 

Bestyrelserne kvitterede for ministerens besøg og lagde bl.a. vægt på, at 

aktørerne i det decentrale erhvervsfremmesystem i løbet af 2019 har lagt 
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store kræfter i at implementere reformen og at det vil være hensigtsmæs-

sigt at give det nye erhvervsfremmesystem ro til at virke. Bestyrelserne 

understregede derudover, at de har brugt store ressourcer på at nå ud til 

virksomheder i alle dele af landet og skabe forankring og lokalt ejerskab. 

 

 

3. Drøftelse med Erhvervshusenes bestyrelsesformænd og erhvervs-

repræsentanter fra Erhvervshusenes bestyrelser 

Bilag 3.1: Cover 

 

Formanden indledte drøftelsen og opfordrede erhvervshusene til at 

drøfte, hvordan de leverer værdi ud til den samlede målgruppe, herunder 

i samspil med kommunerne, lokale erhvervsråd mv. 

 

Erhvervshusenes gav udtryk for, at systematisk arbejde med kendskabs-

graden er et centralt element, ligesom det også har stor betydning, at der 

samarbejdes og henvises systematisk mellem aktørerne i systemet (kom-

munerne, lokale erhvervsråd mv.).  

 

Vigtigheden af målgruppedifferentiering blev drøftet, herunder mhp. at 

nå effektivt ud med relevante og efterspurgte tilbud til virksomhederne. 

Brugen af forskellige kommunikationsindsatser blev drøftet.  

 

Bestyrelserne drøftede, hvordan den nye, brede målgruppe har taget imod 

erhvervshusenes tilbud. Erhvervshusene gav udtryk for, at kendskabsgra-

den stadigvæk kan øges inden for den nye målgruppe, men at det gene-

relle indtryk er, at den nye brede målgruppe har taget godt imod erhvervs-

husenes tilbud.  

 

Afslutningsvist blev der givet en status på processen for udarbejdelsen af 

den nye strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023, herunder hø-

ringsperioden, som løber frem til den 24. november 2019.  

 

Erhvervshusene gav udtryk for, at de ønskede, at snitfladerne til nationale 

aktørers ydelser tydeligere beskrives i strategiudkastet.  

 

 

4. Status på Virksomhedsguiden.dk (til orientering) 

Bilag 4.1: Cover 

 

Erhvervsstyrelsen gav en status på Virksomhedsguiden, herunder gen-

nemgang af erfaringerne med platformen siden lanceringen ultimo juni 

2019. Der blev redegjort for sammenhængen til den lokale og tværkom-

munale erhvervsservice og for Virksomhedsguidens bidrag til, at vejled-

ning og information når ud til en ny og bredere målgruppe af virksomhe-

der. Derudover blev de kommende udviklingstiltag på platformen skitse-

ret, og der blev redegjort for, hvordan Virksomhedsguiden kan under-

støtte de tiltag, der iværksættes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, 

og bestyrelsens ambition om et sammenhængende og datadrevet er-

hvervsfremmesystem. Der er nedsat et samarbejdsforum med deltagelse 

af erhvervsorganisationer, KL, erhvervshusene og sekretariatet for Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor udviklingen drøftes løbende. 
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Bestyrelsen drøftede og kvitterede for den aktuelle status og følte sig be-

tryggede i den skitserede tilgang til videreudvikling af virksomheds-

guiden. Bestyrelsen udtrykte ønske om at følge Virksomhedsguidens ud-

vikling.   

 

 

5. Behandling af ansøgninger (til beslutning) 

 

Sagsbehandlingsprocessen for indkomne ansøgninger blev gennemgået.  

Det blev skitseret, hvordan processen er helt fra projektide til annonce-

ringsmateriale og videre dialog med ansøgere, frem til modtagelse af an-

søgning og sagsbehandling i sekretariatet. Det blev gennemgået, hvordan 

scoringen af projekterne finder sted, herunder brugen af kriterier og kva-

litetssikring af vurderinger på tværs i sekretariatet. Ligeledes blev pro-

cessen efter bestyrelsens behandling af ansøgningen gennemgået nær-

mere, herunder processen med at udsende tilsagn og afslag, afholdelse af 

opstartsmøder mv. Den vejledende og kommunikative indsats i forhold 

til konkrete annonceringer blev gennemgået.  

 

Det blev skitseret, hvordan projekterne evalueres mhp. at sikre forankring 

og læring i forhold til konkrete projektresultater.  

 

Bestyrelsen spurgte til muligheden for at tilpasse udmøntningskriterierne 

fremadrettet, så de flugter med den nye decentrale erhvervsfremmestra-

tegi. Sekretariatet lovede at vende tilbage med forslag til justering af vur-

deringskriterierne på baggrund af den kommende strategi.  

 

Normalt registrerer sekretariatet først tilsagn i det tilskudsadministrative 

system, når det endelige referat foreligger, men den normale procedure 

vil gøre det meget vanskeligt at nå at registrere alle tilsagn inden årets 

udgang. Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet på baggrund af et midler-

tidigt referat efter dette møde må reservere bestyrelsens godkende beløb 

i det tilskudsadministrative system inden, at det endelige referat fra be-

styrelsesmødet foreligger.  Sekretariatet gjorde opmærksom på, at for-

håndsreservationer kan annulleres på bagkant i det tilskudsadministrative 

system. 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at sekretariatet på et kommende møde vil 

optage et dagsordenspunkt vedrørende udarbejdelse af en ny bekendtgø-

relse, der bl.a. skal skitsere rammerne for sekretariatets arbejde og opga-

ver i forbindelse med projektadministration, herunder sekretariatets 

håndtering af reglerne om statsstøtte mv. Bestyrelsen vil få lejlighed til 

at drøfte forslaget nærmere.  

 

Bestyrelsen efterspurgte et økonomi- og porteføljeoverblik. Sekretariatet 

lovede at vende tilbage med et overblik på mødet i januar.  
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Behandling af ansøgninger  

 

De projektansøgninger, der blev behandlet af bestyrelsen under punktet, 

er kort beskrevet i appendiks 1-9.  

 

I referatet bringes alene en oversigt over besluttede tilsagn, delvise til-

sagn og afslag fordelt på de puljer, der blev behandlet af bestyrelsen.  

 

 

5.1. Ansøgninger under pulje til øget konkurrencekraft i SMV'er  

 

 

 

5.2. Ansøgninger under pulje til øget eksportparathed i SMV'er  

 

 

 

5.3. Ansøgninger under pulje til specialiseret rådgivning og støtte til vækst-

iværksættere  

 

 

 

 

 

 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Regionalfond 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler  

Indstilling  Beslutning  

SMV: Professiona-

lisering 

Erhvervshus 

Sjælland 
74.931.720 49.999.708 24.932.012 74.931.720 74.931.720 

Growth Catalyst  

(Tillægsansøgning) 

Foreningen 

Design2in-

novate 

1.142.240 1.142.240 0 0 0 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Regionalfond 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler  

Indstilling  Beslutning  

Øget 

eksportparathed 

Erhvervshus 

Midtjylland 
29.999.983 14.999.983 15.000.000 29.999.983 29.999.983 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  
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Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  

Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Vækstiværksætter-

projekt ved Accele-

race, Erhvervshu-

sene og DDC 

Erhvervshus 

Hovedstaden 

S/I 

25.050.000 16.700.000 8.350.000 20.203.674 20.203.674* 

Specialiseret Er-

hvervsservice for 

Green Tech Virk-

somheder (GT Pro-

gram) 

Green Tech 

Center ApS 
4.555.905 3.037.269 1.518.634 4.555.905 4.555.905 

Sustain – Fostering 

Food Start-ups Øv-

rige Regioner 

Spring Nor-

dic ApS 
6.076.620 4.051.080 2.025.540 0 0 

Grow – Specialise-

ret rådgivning og 

støtte til vækst-

iværksættere i den 

digitale visuelle in-

dustri 

Vision Den-

mark 
4.926.854 3.366.378 1.560.475 0 0 

Impact StartUp – 

Iværksætteroverle-

velse og vækstkapi-

tal 

Den Sociale 

Kapitalfond 

Management 

ApS 

11.069.755 7.640.652 3.429.102 0 0 

Sustain – Fostering 

Food Start-ups Re-

gion Sjælland 

Spring Nor-

dic ApS 
675.180 450.120 225.060 0 0 

Acceleration af bæ-

redygtige og digi-

tale vækstiværksæt-

tere i Region Sjæl-

land 

Danmarks 

Tekniske 

Universitet 

4.239.729 2.800.000 1.439.729 Drøftelse  4.239.729** 

Vækstiværksætter-

projekt ved Accele-

race, Erhvervshu-

sene og DDC 

Erhvervshus 

Hovedstaden 

S/I 

4.950.000 3.300.000 1.650.000 Drøftelse 0 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

*Det undersøges, om nogle af erhvervshusets aktiviteter i projektet kan/må bredes ud til også at omfatte virksomheder på Sjælland (in-

den for samme sum). Bestyrelsen havde et ønske om, at Sjællandske virksomheder ikke afgrænses fra at være med i projektet Vækst-

iværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene og DDC (Erhvervshus Hovedstaden S/I). 

 

Tilsagnet til Erhvervshus Hovedstaden er betinget af, at der ikke indgår udgifter til aktiviteter, der allerede finansieres af erhvervshuse-

nes basisbevilling. Sekretariatets er af bestyrelsen bemyndiget til at gå i yderligere dialog med ansøger om evt. budgettilpasninger og/el-

ler budgetomfordeling, inden der udstedes endeligt tilsagn, såfremt der indgår udgifter, som allerede er finansieret af basisbevillinger. 

 

**Der indsættes et vilkår om koordination med Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene og DDC (Erhvervshus Ho-

vedstaden S/I).  
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5.4. Ansøgninger under pulje til rådgivning og vejledning af nye 

iværksættere  

 

 

 

5.5. Ansøgninger under pulje til undervisning i iværksætteri  

 

  

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  

Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Startup Viborg – 

Udvikling og styr-

kelse af iværksæt-

terkultur 

Viborg- 

Egnens  

Erhvervsråd 
2.293.021 1.543.021 750.000 2.293.021 2.293.021 

PowerUdviklings-

konceptet 

Den  

Selvejende 

Institution 

ProVarde 

2.061.100 2.061.100 0 0 0 

Fremme af iværk-

sætteri i kommuner 

udenfor studiebyer  

Udvikling-

Vejen 2.818.043 1.565.579 1.252.463 0 0 

Startup Borgen – 

intensivt iværksæt-

terforløb  

Startup Bor-

gen 5.357.752 3.577.752 1.780.000 0 0 

KvinVirk 
Vordingborg 

Erhverv A/S 
665.520 665.520 0 0 0 

IværksætterDan-

mark – IvDK 

Erhvervshus 

Hovedstaden 

S/I 

22.477.113 14.984.742 7.492.371 20.185.468 

 

13.910.674* 

 

Innovativ Vækst  

(Tillægsbevilling)  

Erhvervshus 

Nordjylland 
1.842.194 1.842.194 0 1.842.194 1.842.194 

Greater Copenha-

gen Food Startup 

(Tillægsbevilling) 

Erhvervshus 

Hovedstaden 

S/I 

3.507.687 2.338.458 1.169.229 3.507.687 3.507.687 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

*Vedrørende tilsagn til IværksætterDanmark, så vil snitfladen mellem projektets aktiviteter og de kerneopgaver, som erhvervshusene i 

forvejen skal løfte inden for deres eksisterende basisbevilling, endvidere skulle afklares nærmere. Hertil kommer en afklaring af snitfla-

der og samarbejde med den lokale erhvervsservice. Samtidig betinges tilsagnet til erhvervshusene af, at der ikke indgår udgifter til akti-

viteter, der allerede finansieres af erhvervshusenes basisbevilling. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at give projektet et 

delvist tilsagn på 13.910.674 kr. ud fra en samlet prioritering af midler, der er til rådighed under ansøgningsrunden og har lagt vægt på, 

at ansøgningen IværksætterDanmarks decentrale leverandemodel er relativ svag beskrevet.  
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5.6. Ansøgninger under pulje til inklusion af unge via uddannelse til erhverv-

sparathed 

 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  
Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Inspiratoriet – det 

fælles løft   

Kirkens 

Korshær 
9.456.562 6.304.375 3.152.187,50 9.456.562 9.456.562* 

Inklusion af fra-

faldstruede elever 
CELF 8.999.994 5.999.994 3.000.000 8.999.994 8.999.994 

Når lysten driver 

værket 

Erhvervssko-

lerne i Aars 
5.011.082 3.018.724 

1.992.358 

 

5.011.082 

 

5.011.082 

 

Relationer til og an-

erkendelse af unge 

med særlige udfor-

dringer 

Region 

Midtjylland 
28.334.078 16.667.105 11.666.974 12.500.328 

12.500.328 

** 

Styrket valgkompe-

tence for unge på 

kanten 

LO Hoved-

staden 
11.530.400 7.206.500 4.323.900 0 0 

Uddannelsesmen-

torkoncept Nord 
SOSU Nord 8.481.947 5.654.631 2.827.316 0 0 

Helhedsorienterede 

indsats- og efter-

værnsordninger  

Odense 

Kommune 5 

skole, Sct. 

Hans Skole  

854.000 427.000 427.000 0 0 

Arbejdsmarkedets 

blinde vinkel 

Region  

Syddanmark, 

Institut for 

Kommunika-

tion og  

1.501.600 1.501.600 0 0 0 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  

Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Spilbaseret Iværk-

sætteriundervisning  

Zealand 

Sjællands  

Erhvervsaka-

demi S/I 

7.382.540 4.999.440 2.383.100 7.382.540 7.382.540 

Entreprenørskab i 

spil 

VIA Univer-

sity College 
5.400.000 

 

3.600.000 

 

1.800.000 
0 0 

InnoCamp.nu Aalborg  

Universitet 
5.409.500 

 

3.835.000 

 

1.574.500 
0 0 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

Peter Sørensen deltog ikke under behandling af ansøgninger fra puljen.   
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Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  
Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Velfærdstek-

nologi 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

*Bestyrelsen besluttede, at sammenhæng mellem projekt og kommunernes forpligtelser skal udbores nærmere, herunder FGUérnes op-

bakning til projektet. Formanden fik på bestyrelsesmødet mandat af bestyrelsen til at vurdere, om projektet skal have tilsagn efter en 

nærmere gennemgang af ovenstående forhold. På baggrund af en nærmere vurdering har formanden d. 22. november 2019 besluttet at 

give tilsagn til projektet på 9.456.562 kr.   
 

** Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet nærmere skal undersøge, om projektet kan gennemføres ved den foreslåede nedskalering af 

antallet af deltagende unge (projektet er som følge af nedskalering i deltagerkredsen af sekretariatet indstillet til 12,5 mio.kr. Der er an-

søgt for 28 mio.kr.). Såfremt projektet vurderes ikke at kunne gennemføres med en nedskaleret deltagerkreds, skal sekretariatet afsøge, 

om bestyrelsen kan anvende flere midler til projektet. Formanden fik på bestyrelsesmødet mandat af bestyrelsen til at vurdere, om pro-

jektet skal have tilsagn efter en nærmere undersøgelse af ovenstående forhold. På baggrund af en nærmere vurdering har formanden d. 

22. november 2019 besluttet at give tilsagn til projektet på 12.500.328 kr.  

 

 

5.7. Ansøgninger under pulje til tiltrækning af kvalificeret udenlandsk ar-

bejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse 

 

 

 

5.8. Ansøgninger under pulje med restmidler fra pulje til klyngekonsolide-

ring  

 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  

Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Socialfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Moving Global Ta-

lent  

(Tillægsansøgning)  

work-live-

stay southern 

denmark 

831.015 554.010 277.005 831.015  831.015  

 Go Vest   

Vesthimmer-

lands Kom-

mune 

3.031.875 
2.021.250 

 

1.010.625 
3.031.875  3.031.875  

Talent til Danmark 
Copenhagen 

Capacity 
39.673.793 

26.449.195 13.224.598 

 39.673.793  39.673.793*  

Future talent Den-

mark 

work-live-

stay southern 

denmark 

4.538.404 3.025.603 1.512.801 4.538.404  4.538.404* 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

*Bestyrelsen besluttede, at tilsagnet gives under forudsætning af, at Copenhagen Capacity og work-live-stay Southern Denmark koordi-

nerer og indgår en forpligtende samarbejdsaftale med hinanden for at sikre, at danske virksomheder ikke modtager flere og konkurrende 

tilbud inden for fastholdelse af internationale studerende. Erhvervsstyrelsen skal godkende samarbejdsaftalen.  
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5.9. Ansøgninger under strategisk pulje til erhvervsfremmeinitiativer 

 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  

(decentrale er-

hvervsfremmemid-

ler) (kr.) 

Indstilling (kr.) Beslutning (kr.)  

Bioteknologisk Spin-Outs – 

videreførsel af Biopro 
Erhvervshus Sjælland 3.168.253 3.168.253 3.168.253 

Retail Tech – Udvikling af 

teknologi til fremtidens digi-

tale vækstskabelse 

Lyngby-Taarbæk Vi-

densby 
3.071.558 3.071.558 3.071.558 

Projekt vidensamarbejde 
AAU Match, Aalborg 

Universitet 
3.301.029 3.301.029 3.301.029 

POWER2X virksomhedernes 

udvikling og vækst 
GreenLab Skive A/S 2.545.920 2.079.000 2.079.000 

Early Warning – hjælp til 

kriseramte virksomheder 

Erhvervshus Midtjyl-

land 
4.942.200 

4.942.200 el. 

7.134.200 
7.134.200* 

Database for startups TechBBQ 3.733.950 3.000.000 3.000.000 

Femern forbindelsen som 

vækstdriver 
CELF 14.540.899 14.540.899 14.540.899 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt 

(kr.)  

Heraf ansøgt fra 

Den Europæiske 

Regionalfond (kr.) 

Heraf ansøgt de-

centrale er-

hvervsfremme-

midler (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning  

(kr.) 

Klyngeorganisation 

for bedre sundhed 

Welfare 

Tech 
1.660.092 1.106.728 553.364 1.312.500 1.312.500* 

Danmarks Nye 

Konsoliderede 

Energiklynge (til-

lægsansøgning) 

House of 

Energy 
7.955.855 4.517.217 3.438.638 6.649.868 6.649.868** 

Materialeteknologi-

klyngen 
Clean 1.481.925 1.027.468 454.457 0 0 

Bornholms fødeva-

rehub 

Bornholms 

Landbrug & 

Fødevarer 

398.400 389.400 0 0 0 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det vedrører særligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder yderligere vedr. projektaktiviteterne. 

Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt 

tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet.  

 

*Projektet Klyngeorganisation for bedre sundhed tildeles delvist tilsagn, da det overordnet vurderes, at tillægsansøgningen udvider og 

supplerer den eksisterende bevillings aktiviteter og bidrager til konsolideringen af klynger. Det vurderes dog også, at der er flere af akti-

viteterne, som også blev finansieret under det tidligere projekt, der har fået tilsagn. Det vurderes, at det er muligt for ansøger at gennem-

føre de samlede aktiviteter med en tillægsbevilling, der udvider det samlede budget i tråd med antallet af aktiviteter og output/effekter.  

 

**Projektet Danmarks Nye Konsoliderede Energiklynge tildeles delvist tilsagn. Bestyrelsen vurderer, at projektet rummer en perspektiv-

rig plan for fusion af klynger og aktiviteter, men at planen samtidig ikke nødvendigvis fører til fusion af alle klyngeaktører i projektet. 

Bestyrelsen har samtidig foretaget en prioritering af midlerne til rådighed. I denne prioritering har bestyrelsen lagt vægt på projektets 

samlede bedømmelse i forhold til de øvrige ansøgninger. Der er ligeledes lagt vægt på, at projektets samlede fusionsplan indeholder 

væsentlige undersøgende og afsøgende elementer, der ikke nødvendigvis fører til yderligere fusioner af klyngeorganisationer. 
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Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  

(decentrale er-

hvervsfremmemid-

ler) (kr.) 

Indstilling (kr.) Beslutning (kr.)  

Sammenhængende arbejds-

marked i Greater Copenha-

gen 

Greater Copenhagen 

Comittee 
3.000.000 1.000.000 1.000.000 

Fælles vækst i Nordjysk tu-

risme – Markedskommunika-

tion 

Turismeudvikling i 

Hjørring 
7.760.000 4.625.000 4.625.000 

Pilot:Digital 
Erhvervshus Nordjyl-

land 
3.671.940 0 0 

STRØM I ALT; Digitale 

kompetence- og forretnings-

udvikling 

Spinderihallerne, Vejle 

Kommune 
3.958.653 0 0 

Gang i Byen 
Kalundborgegnes Er-

hvervsråd 
5.118.500 0 0 

Morgendagens salg – update 

og digitalisering 
Wilke Customer Agency 3.974.999 0 0 

SDG Business Toolbox – så-

dan laver SMV’er forretning 

i udviklingslande 

Foreningen acces2inno-

vation 
3.978.602 0 0 

Udvikling og test af digitalt 

baseret videnbro i det nye er-

hvervsfremmesystem 

DTU 3.995.600 0 0 

Datadrevet effektmodel for 

turismemarkedsføring 
VisitDenmark 3.000.000 0 0 

Abonnementsmodeller til 

fremtidens digitale vækstska-

belse 

Connect Denmark 2.641.804 0 0 

Re-design af virksomheds-

kontakten – SMV’ernes bru-

gerrejse 

D2i 2.364.937 0 0 

Nordjysk virksomhedspanel 

3.0 

Erhvervshus Nordjyl-

land 
3.992.940 0 0 

SCOPUM – 17 mål – én ind-

sats 

Dansk Produktions Uni-

vers fmba. 
4.000.000 0 0 

OPLEV – Offentlig Privat 

Innovation & Levende Labo-

ratorier 

Gate21 3.958.875 0 0 

Inno-Comp CLEAN 3.960.793 0 0 

TOMORROW – Det natio-

nale bæredygtighedsmøde 

Foreningen Bæredygtig-

heds-mødet 
3.589.954 0 0 

Nexus Odense Robotics 3.597.500 0 0 

China Scale Up CLEAN 3.715.050 0 0 

Growing animation Vision Denmark 4.469.250 0 0 

Accelererende vækst i føde-

varevirksomheder 

Videncenter for fødeva-

reudvikling 
2.796.986 0 0 
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Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  

(decentrale er-

hvervsfremmemid-

ler) (kr.) 

Indstilling (kr.) Beslutning (kr.)  

FUTURE X: Agilitet i inter-

nationale virksomheder 

Danish Export Associa-

tion 
2.021.636 0 0 

Tidlig identifikation af glo-

bale turismetrends Datalake-

projekt II 

VisitDenmark 3.000.000 0 0 

Valkyrie 2.0 Regulatoriske 

barrierer for SMV’er 

GREEN INNOVATION 

GROUP A/S 
2.306.250 0 0 

CLEAN 3.2 CLEAN 3.021.000 0 0 

Digital*Vækst*Kultur Ren Technology Aps 3.872.600 0 0 

Note: I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. 

Det kan betyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet. Tilsagn gives med startdato tidligst 1. januar 2020 og med forbe-

hold for, at finansloven for 2020 vedtages med de forventede beløb og indhold, herunder at der kan ske ændringer i denne sammenhæng. 

 

*Projektet Early Warning modtager et direkte tilsagn på 7.134.200 kr., jf. lov om erhvervsfremme § 9, stk. 1, nr. 1. og stk. 4. Det bety-

der, at bestyrelsen øger medfinansieringen af de decentrale erhvervsfremmemidler med op til 80 pct., således at frivillige, ulønnede råd-

giveres timer i projektets budget udgår som medfinansiering. Herved stilles der ikke yderligere krav om dokumentation fra de deltagende 

kriseramte virksomheder. Projektet føres derved videre på samme vilkår for virksomhederne som tidligere. 

 

 

Ansøgning under puljen til lokal og tværgående turismeudvikling – SailGP 

 

 

 

Der blev givet en status på bestyrelsens besluttede initiativer i forhold til at 

sikre små og mellemstore virksomheder den bedst mulige landing i tilfælde 

af et ’no deal’ Brexit i lyset af den usikkerhed, der stadigvæk er omkring 

udfaldet af Brexit.  

 

Bestyrelsen besluttede, at ansøgningsfristen for initiativet vedrørende op-

kvalificering af ansatte i SMV’er, der rammes af Brexit, skydes til primo 

februar 2020. Bestyrelsen har afsat 39 mio. kr. til initiativet, heraf 24 mio. 

kr. fra Socialfonden og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

Bestyrelsen besluttede, at beslutningen om at give en tillægsbevilling til 

projektet ’Deal or no deal – that’s the question’ udskydes til mødet d. 21. 

januar 2020. Bestyrelsen har afsat 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervs-

fremmemidler til en tillægsbevilling til projektet. 

 

Der blev fremlagt en mundtlig forespørgsel om, hvorvidt bestyrelsen ønsker 

at tilvejebringe et tilskud på 10 mio. kr. til at medfinansiere tiltrækning af 

Euroskills til Danmark i 2024. EuroSkills er europamesterskaberne inden 

Projekttitel Ansøger I alt ansøgt  

(decentrale er-

hvervsfremmemid-

ler) (kr.) 

Indstilling  

(kr.) 

Beslutning 

(kr.)  

Danish SailGP og SailGP 

Copenhagen  
Spring 21 3.971.272 0 0 
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for håndværk, service- og industrifag. Det blev på mødet oplyst, at omkost-

ningerne til konkurrencen vurderes at være knap 100 mio. kr., hvoraf der er 

tilvejebragt 90 mio. kr. i medfinansiering fra forskellige parter. Danmark 

har ikke tidligere været vært, men har søgt om værtsskabet i 2024 under 

forudsætning af, der samles tilstrækkelig finansiering. Indsatsen forventes 

at kunne bidrage til at øge antallet af ansøgere til erhvervsuddannelserne i 

Danmark.  

 

Bestyrelsen gav opbakning til at medfinansiere tiltrækning af Euroskills til 

Danmark i 2024 med 10 mio. kr. Forudsætninger for støttebeløbet, hvad 

støtten konkret kan anvendes til mv., skal afklares nærmere. Sekretariatet 

vil udarbejde et udkast til hensigtserklæring til formandens underskrift på 

vegne af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

 

 

6. Årshjul for 2020 (til drøftelse) 

Bilag 6.1: Cover 

Bilag 6.2: Forslag til bestyrelsens årshjul for 2020 

 

Bestyrelsen drøftede udkast til årshjul for 2020, herunder forslaget om at 

indlægge temadrøftelser i løbet af året baseret på indsatsområderne i den 

kommende decentrale erhvervsfremmestrategi 2020-2023.  

 

Bestyrelsen gav udtryk for, at den første temadrøftelse i 2020 skal om-

handle cirkulær økonomi og grøn omstilling, bl.a. med henvisning til de 

høje politiske ambitioner på området, den hurtige omstilling som er nød-

vendig for at nå målene samt erhvervsfremmesystemets betydning for 

særligt SMV’ernes omstilling. Herudover blev der udtrykt ønske om at 

forelæggelse af evalueringsresultater og effektmålinger for bestyrelsen 

også indskrives på årshjulet.  

 

 

7. Udmøntninger i 2020-2021 (til orientering) 

Bilag 7.1: Cover 

Bilag 7.2.: Oversigt over tilgængelige tilskudsmidler 2020-2021 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, hvor mange midler bestyrelsen forventes 

at have til rådighed i 2020 fordelt på decentrale erhvervsfremmemidler 

og strukturfondsmidler, herunder bl.a. på baggrund af de disponeringer, 

som bestyrelsen har foretaget i løbet af 2019.  

 

En skitse til mulig model for fremtidens udmøntninger blev præsenteret. 

Modellen indebærer bl.a., at bestyrelsen først afholder en temadrøftelse, 

som på det efterfølgende møde følges op med en konkret idebeskrivelse, 

hvorefter bestyrelsen på et senere møde drøfter og godkender konkrete 

ansøgninger. For at sikre fremdrift i 2020 kan modellen imidlertid ikke 

overholdes fuldt i forhold til udmøntninger, hvor der indgår struktur-

fondsmidler. De resterende strukturfondsmidler for strukturfondsperio-

den 2014-2020 vil skulle disponeres relativt tidligt i 2020 for at sikre af-

løb og fremdrift.   
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Bestyrelsen vil på mødet den 21. januar 2020 blive forelagt et samlet ud-

kast til udmøntningsplan for 2020-2021.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

 

8. Forberedelser til udmøntning af fremtidens klyngeindsats i sam-

arbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet (til oriente-

ring) 

Bilag 8.1: Cover 

Bilag 8.2: Baggrundsnotat 

 

Bestyrelsen blev orienteret om status på forberedelserne af udmøntning 

af fremtidens klyngeindsats i samarbejde med Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet (UFM). Sekretariatet afventer pt. analyser fra COWI og 

input fra Cluster Excellence Denmark. Analyserne vil fungere som vi-

dengrundlag i arbejdet med at forberede grundlaget for bestyrelsens be-

slutning om udmøntning af midler til fremtidens klyngeindsats i de kon-

krete klyngeorganisationer.  

 

Bestyrelsen forventes at blive forelagt et forslag til udmøntningsmodel 

formuleret i samarbejde med UFM på bestyrelsesmødet den 21. januar 

2020. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

 

9. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til drøftelse og 

orientering) 

Bilag 9.1: Cover 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at bestyrelsen vil modtage revideret stra-

tegiudkast og udkast til høringsnotat senest den 20. december med hen-

blik på at indgive eventuelle bemærkninger med frist den 5. januar. Stra-

tegien fremlægges til samlet godkendelse på bestyrelsesmødet den 21. 

januar 2020, hvorefter strategien skal aftales med erhvervsministeren 

med henblik på forventet lancering i februar.  

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at de ultimo november vil modtage an-

søgninger og indstillinger i skriftlig procedure fra call’et om innovations-

samarbejder.  

 

Næste møde afholdes den 21. januar 2020 i Erhvervshus Hovedstaden.  
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