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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af ikke-for-

brugte strukturfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) på ca. 

13,1 mio. kr. til tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter gennem direkte tildeling 

uden for ordinære ansøgningsrunder.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 at udmønte tillægsbe-

villinger til strukturfondsprojekter uden annoncering og gennem direkte tildeling 

uden for de ordinære ansøgningsrunder. Denne model blev valgt for at sikre en hurtig 

og effektiv udmøntning uden en forudgående administrativ ansøgningsproces. Denne 

tilgang ”booster” eksisterende velfungerende initiativer og bidrager samtidig til for-

enkling af erhvervsfremmesystemet samt harmonerer med erhvervshusenes indspil 

til udmøntningsfokus i 2021.  

 

Tillægsbevillingerne indstilles generelt med blik for den situation, som dansk er-

hvervsliv står over for i 2021, hvor COVID-19 fortsat vil have stor betydning for 

virksomhederne. Fokus vil være på genstart af dansk erhvervsliv via grøn og digital 

omstilling, iværksætteri og kvalificeret arbejdskraft, der skal bidrage til virksomhe-

dernes konkurrenceevne på mellemlangt og langt sigt.  

 

Der indstilles til dette møde kun projekter inden for indsatsområder med minimum 5 

mio. kr. tilbage. Det er der på nuværende tidspunkt på grøn og digital omstilling samt 

iværksætteri og kvalificeret arbejdskraft. 

 

De projekter, som indstilles til tillægsbevillinger, afspejler derfor dels de to indsats-

områder i programmerne, dels hvilke projekter der scorer højest på de kriterier, som 

bestyrelsen tidligere har besluttet at lægge til grund for direkte tildeling af tillægsbe-

villinger (behov og efterspørgsel, effektkæde, lokal og regional forankring, forenk-

ling og samarbejde på tværs). 

 

Sekretariatet har været i dialog med de projekter, der på nuværende tidspunkt er kan-

didater til tillægsbevillinger, og drøftet mulighederne for at øge projekternes aktivi-

teter gennem tillægsbevilling og forlængelse af projekterne.  

 

Løsning 

Sekretariatet har vurderet, at to projekter i høj grad opfylder kriterierne. Derudover 

er der identificeret et projekt, der fik afslag i en tidligere pulje, men hvor sekretariatet 

efterfølgende har været i dialog med projektet, hvilket er baggrunden for, at projektet 

nu indstilles til tillægsbevilling med decentrale erhvervsfremmemidler. De tre pro-

jekter indstilles til tillægsbevilling på i alt op til ca. 13,1 mio. kr. Det drejer sig om 

følgende projekter, hvor tilsagnsmodtager står i parentes.  

 

Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling (Den Erhvervsdrivende Fond 

Lifestyle & Design Cluster)  

Formålet med projektet er at udvikle nye grønne og cirkulære forretningsmodeller, 

som er med til at optimere virksomhedernes materialeforbrug. Dette gøres gennem 

tre hovedaktiviteter, ansøgning og screening, ekstern konsulentrådgivning og fælles 
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holdaktiviteter og sparring med projektholder. Fokus for tillægsbevillingens aktivite-

ter vil være grønne iværksættere.  

 

Indstillet tillægstilsagn: 1.425.581 kr. regionalfondsmidler og 681.722 kr. DEM. 

 

Mod til Uddannelse (Holbæk Kommune) 

Formålet med projektet er at øge antallet af unge med erhvervsuddannelse og videre-

gående uddannelse ved at sikre, at flere af de psykisk sårbare unge og unge med psy-

kiske lidelser får en ungdomsuddannelse og bliver rustet til at indgå i arbejdsstyrken 

i de kommende år. Projektet bygger på tidligere afprøvede virkningsfulde metoder i 

et samlet forløb, der skal imødekomme de unges psykiske udfordringer og under-

støtte, at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer. 

 

Indstillet tillægstilsagn: 4 mio. kr. socialfondsmidler og 2 mio. kr. DEM 

 

Vækst via viden (Erhvervshus Nordjylland) 

I projektet matches ledige akademikere med små og mellemstore virksomheder i en 

periode på op til 6 mdr., hvor de ledige skal understøtte virksomheden i forbindelse 

med konkrete udviklingsopgaver.  Formålet er, at udviklingsmedarbejdere fastholdes 

i jobbet efter løntilskudsperioden, samt at virksomhederne på længere sigt skaber 

vækst og dermed yderligere arbejdspladser. 

 

Erhvervshus Nordjylland har senest søgt om en tillægsbevilling til at udvide projektet 

til at være landsdækkende i ansøgningsrunden ”Morgendagens kompetencer”. Pro-

jektet scorede her 66 point på ansøgningsrundens kriterier, men modtog afslag på 

grund af den samlede prioritering af ansøgninger ift. midlerne i puljen. I forbindelse 

med afslaget tilkendegav bestyrelsen dog, at sekretariatet kunne gå i dialog med pro-

jektet om andre muligheder for tillægsbevilling. I denne ansøgning om tillægsbevil-

ling er der tale om en regionalt afgrænset videreførelse af projektet.   

 

Der har været stor efterspørgsel efter projektets aktiviteter fra nordjyske virksomhe-

der, ligesom indsatsen flugter med et af de prioriterede indsatsområder i det nordjyske 

kapitel i strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Sekretariatet har på bag-

grund af scoringen på de fem kriterier og en efterfølgende dialog med projektet vur-

deret, at projektet indstilles til en tillægsbevilling til en øget indsats i Nordjylland. 

Der er ikke flere midler på prioritetsakse 1 i socialfondsprogrammet, hvorfor projek-

tet indstilles til en tillægsbevilling af rene DEM.  

 

Indstillet tillægstilsagn: 5 mio. kr. DEM 

 

Videre proces 

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

handling inden udsendelse af endeligt tillægstilsagn. Endeligt tillægstilsagn forventes 

udstedt i marts 2021, eller på grund af tekniske årsager i forbindelse med budgetop-

følgningen på projekternes regnskaber i foråret 2021. 

 

Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder løbende få indstillet tillægsbevil-

linger inden for de indsatsområder, hvor der er betydelige midler til rådighed. 

 

Kommunikation  
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Sekretariatet giver projekterne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer 

evt. relevante pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mø-

det.  

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger til tillægsbevillinger 

for projekterne ’Rethink Business 4: cirkulær forretningsudvikling’, ’Mod til Ud-

dannelse’ og ’Vækst via viden’  
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