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Formål
Bestyrelsen skal godkende en foreløbig udmøntningsplan for 2021, som i første omgang disponerer bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler og de tilbageværende
strukturfondsmidler fra programperioden 2014-2020. Forslag til udmøntning af de
kommende ReactEU-midler og strukturfondsmidler fra programperioden 2021-2027
forelægges bestyrelsen senere, når der er klarhed om rammerne for anvendelsen.
Baggrund
Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om de tilskudsmidler, som skal udmøntes i
2021. Det ligger fast, at bestyrelsen foreløbig har i alt 594,1 mio. kr. til udmøntning
i 2021 bestående af knap 350 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, 110 mio. kr.
til en ny ansøgningsrunde under Omstillingspuljen og godt 130 mio. kr. EUstrukturfondsmidler fra programperioden 2014-2020 (inkl. et skønnet tilbageløb på
ca. 50 mio. kr., som projekterne ikke får brugt).
Finansieringskilde
Decentrale erhvervsfremmemidler 2021
Omstillingspuljen 2021
Socialfond 2014-2020
Regionalfond 2014-2020
Skønnet ”tilbageløb” af strukturfondsmidler,
som projekter ikke får brugt
I alt

Midler til rådighed (mio. kr.)
349,1
110,0
54,0
31,0
50
594,1

Hertil kommer, at bestyrelsen vil skulle udmønte et forholdsvist stort beløb såkaldte
ReactEU-midler (se nærmere i bilag 4.1.1). Rammerne for udmøntningen af
ReactEU-midler ligger imidlertid endnu ikke endeligt fast, hvorfor de ikke indgår i
udmøntningsplanen på nuværende tidspunkt. Det samme gælder for EUstrukturfondsmidler fra den nye programperiode 2021-2027.
Løsning
Sekretariatet foreslår, at der i forlængelse af bestyrelsesmødet den 3. februar 2021
offentliggøres en foreløbig udgave af udmøntningsplan 2021. Planen er foreløbig i
den forstand, at den ”kun” udmønter de decentrale erhvervsfremmemidler og de tilbageværende strukturfondsmidler fra programperioden 2014-2020. Samtidig oplyses,
at bestyrelsen senere på året vil opdatere udmøntningsplanen, når rammerne for
ReactEU-midlerne og de nye strukturfondsmidler for programperioden 2021-2027
ligger fast.
Hensigten med at offentliggøre en foreløbig udgave af udmøntningsplanen er på et
forholdsvist tidligt tidspunkt af året at orientere aktørerne i erhvervsfremmesystemet
om status på bestyrelsens udmøntningsproces, herunder at en del tilskudsmidler først
kan og vil blive udmøntet senere på året.
Den foreløbige udmøntningsplan er udarbejdet med blik for den situation, som dansk
erhvervsliv står over for i 2021, hvor COVID-19-krisen fortsat har stor betydning for
virksomhederne, og med afsæt i de ønsker, bestyrelsen tidligere har givet udtryk for.
Udmøntningerne i 2021 vil således have genstart af dansk erhvervsliv via grøn og
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digital omstilling samt kvalificeret arbejdskraft og iværksætteri som omdrejningspunkt, samtidigt med at der fastholdes et fokus på SMV’ernes konkurrenceevne på
mellemlangt og langt sigt. Samtidig vil der være fokus på lokale fyrtårnsindsatser til
gavn for udviklingen i en hel landsdel. Af hensyn til forenkling af erhvervsfremmesystemet har bestyrelsen desuden ønsket at ”booste” eksisterende, velfungerende initiativer. Disse prioriteringer harmonerer med erhvervshusenes indspil til udmøntningsfokus i 2021 og også med regeringens foreslåede indsatser til en grøn genstart
af Danmark.
Udmøntningsplanen har et særligt fokus på følgende områder:
•

Grøn og digital omstilling: For at være konkurrencedygtige har danske SMV’er
behov for at omstille sig hurtigt til ny teknologi, til stigende efterspørgsel efter
grønne løsninger samt ændringer i markeder og efterspørgsel internationalt bl.a.
pga. COVID-19. Samtidig er de nye klynger nu på plads som centrale drivere for
grøn og digital innovation. Derfor er grøn og digital omstilling et vigtigt fokusområde for bestyrelsen i 2021. Grøn og digital omstilling går på tværs af flere af
udmøntningerne i 2021. Årets udmøntninger til turismeområdet på godt 50 mio.
kr. har et fokus på grøn og bæredygtig turisme, og i de handleplaner, som sekretariatet aftaler med klyngerne, er der både et grønt og et digitalt fokus. Flere af
de kommende lokale fyrtårne vil have et grønt omdrejningspunkt. Også store dele
af de kommende ReactEU-indsatser vil forventeligt have en klar grøn profil og
bidrage til digital omstilling i SMV’er.

•

Genstart og omstilling af danske virksomheder efter COVID-19-krisen:
COVID-19-krisen skaber stadig stor usikkerhed for dansk erhvervsliv og stiller
store krav til virksomhedernes omstillingsevne. Bestyrelsen udmønter derfor
yderligere 110 mio. kr. til Omstillingspuljen, hvis formål er at styrke omstilling
af erhverv særlig hårdt ramt af COVID-19 med fokus på turisme- og oplevelsesøkonomien. Derudover vil bestyrelsen have fokus på indsatser, der kan hjælpe
virksomheder med omstilling, når der udmøntes tillægsbevillinger til eksisterende projekter. Som nævnt oven for ventes de kommende ReactEU-indsatser i
høj grad også at bidrage til omstilling og genstart af dansk erhvervsliv.

•

Lokale fyrtårne: Med fyrtårnsinitiativerne vil bestyrelsen rundt om i landet understøtte projekter af stor skala, som kan bidrage til at udnytte potentialer og afhjælpe udfordringer på tværs af landet og skabe vækst i hele landsdele. Bestyrelsen har tentativt afsat 50 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler til en pulje,
der skal investere i lokale erhvervsstyrker. Indsatsen forventes suppleret af de
regionale vækstteams, som skal levere input til anvendelse af de kommende
ReactEU-midler.

•

Kvalificeret arbejdskraft: Adgang til kvalificeret arbejdskraft er vigtig for virksomhedernes udvikling og omstilling. Det er senest aktualiseret af Brexit og
COVID-19-pandemien, hvor mange virksomheder skal udvikle og omstille sig til
nye markedsvilkår. Bestyrelsen besluttede allerede sidste år at afsætte i alt knap
48 mio. kr. til bl.a. at efteruddanne ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Dertil
kommer, at bestyrelsen på møde den 3. februar skal tage stilling til en eventuel
tillægsbevilling til en kompetenceindsats på ca. 25,5 mio. kr. for medarbejdere i
virksomheder berørt af Brexit, jf. bilag 4.3.1. Det forventes også, at flere af både
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de kommende lokale fyrtårne og tillægsbevillinger vil omhandle kvalificeret arbejdskraft.
•

Iværksætteri: Mange iværksættere rammes hårdere end resten af erhvervslivet
af faldende efterspørgsel og opbremsning i økonomien som følge af COVID-19krisen, hvorfor bestyrelsen foreslås at have et særligt fokus på denne gruppe i
2021. En andel af de kommende ReactEU-midler ventes øremærket til en styrket
indsats for iværksætteri på tværs af landet for at anspore flere til at stifte ny virksomhed og gribe nye vækst- og eksportmuligheder.

•

Boost af eksisterende indsatser: Af hensyn til forenkling af erhvervsfremmesystemet og af hensyn til virksomhedernes behov har bestyrelsen tidligere besluttet,
at alle tilbageværende strukturfondsmidler (2014-2020) skal gives som tillægsbevillinger til velfungerende og efterspurgte projekter. Bestyrelsen har ligeledes
besluttet at afsætte 30 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler som medfinansiering af tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter. Bestyrelsen vil i løbet af
2021 blive forelagt indstillinger om projekter til tillægsbevilling (første gang på
bestyrelsesmødet den 3. februar).

Evaluering og analyser. Bestyrelsen ønsker at arbejde faktabaseret og datadrevent
og styrke viden om, hvor og hvordan der opnås størst effekt af tilskudsmidlerne. Bestyrelsen har derfor afsat 7 mio. kr. til evaluering af erhvervsfremmeindsatsen, analyser (forankret hos REGLAB) samt drift og etablering af et virksomhedspanel. Specifikt afsættes i 2021 3,7 mio. kr. til eksterne evalueringer, 2 mio. kr. til REGLAB
samt 1,3 mio. kr. til virksomhedspanelet.
Ikke-disponerede midler (ca. 105 mio. kr.)
Der er ca. 105 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, som endnu ikke er disponeret i udmøntningsplanen. Sekretariatet foreslår, at udmøntningen af disse midler
sker med blik for ovenstående fokusområder. Det foreslås dog, at beslutning om den
konkrete prioritering af reserven afventer klarhed om rammerne for udmøntning af
ReactEU-midlerne. Bestyrelsen vil således blive forelagt beslutningsoplæg herom på
et senere bestyrelsesmøde.
Det giver samtidig bestyrelsen mulighed for at se de kommende måneders udvikling
i dansk erhvervsliv an i lyset af COVID-19-pandemien og vurdere, om det som i 2020
(COVID-19-puljen) kan være relevant at styrke udvalgte erhvervsfremmeindsatser
for at møde mere akutte omstillingsbehov hos virksomhederne. Reserven kan også
anvendes til at iværksætte indsatser som opfølgning på de temadrøftelser om virksomhedernes udfordringer og behov, bestyrelsen skal have i løbet af 2021 (første
gang om kvalificeret arbejdskraft på bestyrelsesmødet den 3. februar 2021).
Videre proces
Den foreløbige udmøntningsplan foreslås offentliggjort efter bestyrelsesmødet den 3.
februar 2021. Når rammerne for anvendelse af ReactEU-midlerne er kendt, og midlerne kan udmøntes af bestyrelsen, offentliggøres en ny og opdateret version af udmøntningsplanen.
Kommunikation
Den foreløbige udmøntningsplan for 2021 sættes pænt op og offentliggøres på bestyrelsens hjemmeside og LinkedIn efter bestyrelsesmødet den 3. februar 2021.
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Det indstilles, at bestyrelsen godkender den foreløbige udmøntningsplan for 2021 til
offentliggørelse, herunder at ca. 105 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler tilbageholdes som reserve til senere udmøntning i 2021.

