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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Orientering om aftale om udmøntning af REACT-EU-midler i forbindelse med aftale 

om Finansloven 2021.  

 

Baggrund 

Som led i EU's genopretningsplan udvides den nuværende strukturfondsindsats. De 

ekstra midler skal anvendes til at finansiere initiativer, der medvirker til at afhjælpe 

konsekvenserne af COVID-19 og understøtter en grøn, digital og modstandsdygtig 

genetablering af økonomien. Danmark modtager i størrelsesordenen 1,3 mia. kr. i 

2021 og forventeligt yderligere 300 mio. kr. i 2022. 

 

Alle initiativer, der finansieres via REACT-EU-midlerne, skal være gennemført se-

nest medio 2023. 

 

Løsning 

I forbindelse med forhandlinger om finansloven for 2021 er der d. 6. december 2020 

indgået en Aftale om stimuli og grøn genopretning, hvori der afsættes en samlet 

ramme på 825 mio. kr. til SMV’er, iværksætteri og regionale vækstteams. Initiati-

verne finansieres gennem REACT-EU-midler, jf. ministerens brev til bestyrelsen af 

4.  januar 2021. Bestyrelsen får således en væsentlig rolle i udmøntningen af mid-

lerne.  

 

Det følger af aftalen, at der etableres et virksomhedsprogram knyttet til omstilling af 

SMV’er i hele landet. Programmet vil gøre det muligt for SMV’er at få finansieret 

rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og forretningsudvikling 

samt indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr, software mv., som kan bidrage 

til omstillingen af virksomhederne. En del af midlerne øremærkes desuden til en styr-

ket indsats for iværksætteri på tværs af landet for at anspore flere til at stifte ny for-

retning og gribe nye vækst- og eksportmuligheder, herunder til grønne iværksættere. 

 

Som det fremgår af ministerens brev, har regeringen sammen med aftalepartierne af-

talt at nedsætte syv regionale vækstteams (der nedsættes et vækstteam for hver er-

hvervshusgeografi). De regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til, hvor-

dan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til lokale 

erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel. 

 

Videre proces 

Bestyrelsen vil på kommende møder få fremlagt beslutningsoplæg, der implemente-

rer initiativerne finansieret gennem REACT-EU-midler.  

 

Kommunikation 

Ej relevant 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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