


Udmøntningsplanen for 2021 må i år gribes anderledes an end tidligere, da rammerne for en hel 
del af bestyrelsens tilskudsmidler fortsat er under afklaring. Der kan pt. kun disponeres over 
bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler og de tilbageværende strukturfondsmidler fra 
2014-2020, da rammerne for de nye strukturfondsmidler og de kommende ReactEU-midler 
stadig er ikke er fastlagte.  

Der er således alene tale om en foreløbig udmøntningsplan, hvor bestyrelsen sætter retningen 
for de midler, der på nuværende tidspunkt er klarhed over, i alt ca. 594 mio. kr. Senere på året 
vil bestyrelsen blive forelagt en opdateret udmøntningsplan, der omfatter betydelige midler fra 
EU-fonde, som bestyrelsen også skal udmønte, og som kan give anledning til at sætte en ny 
retning i udmøntningsplanen. 

Udmøntningsplanen er skrevet, så den er klar til offentliggørelse efter bestyrelsesmødet – med 
mindre bestyrelsen træffer beslutninger, som skal konsekvensrettes heri. Bestyrelsens 
handlerum fremgår således ikke af udmøntningsplanen, men er i stedet beskrevet i cover 4.2.1 
Foreløbig udmøntningsplan 2021.





Foreløbig retning for udmøntning i 2021
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 tegner de strategiske rammer for den 
decentrale erhvervsfremmeindsats. Virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering skal styrkes gennem 
en effektiv, sammenhængende og lokalt forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov, 
muligheder og udfordringer i alle dele af Danmark. 

COVID-19-krisen har stillet mange virksomheder over for en ny virkelighed, der både har bragt nye udfordringer og muligheder 
med sig. Særligt ramt er turisme- og oplevelsesøkonomien. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fokus på omstilling af danske 
virksomheder og genopretning af dansk erhvervsliv, samtidig med at blikket på SMV’ernes konkurrenceevne på mellemlangt og 
langt sigt er bevaret. 

Siden bestyrelsen blev etableret i 2019 har et forenklet og sammenhængende erhvervsfremmesystem været på dagsordenen. De 
seks erhvervshuse, som er erhvervsfremmebestyrelsens lokale partnere, og den lokale erhvervsservice er for længst oppe i gear og
udgør kernen i den lokale indsats. Virksomhedsguiden fik sin ilddåb med 1,4 millioner besøg i de første otte måneder af 2020. I 
løbet af efteråret blev klyngeorganisationerne udpeget inden for Danmarks vigtigste erhvervs- og teknologiområder, og 
konsolideringen inden for turismeområdet lever op til reformens formål med færre og større destinationsselskaber. 

I 2021 vil erhvervsfremmebestyrelsens udmøntninger have et særligt fokus på fem områder:

• Genstart og omstilling efter COVID-19-krisen
• Grøn og digital omstilling
• Lokale erhvervsfyrtårnsindsatser
• Kvalificeret arbejdskraft
• Iværksætteri
• Internationalisering

Bestyrelsen vil have fokus på at booste eksisterende velfungerende indsatser.

En foreløbig udmøntningsplan
Bestyrelsen råder i 2021 over flere forskellige midler. Mens rammerne for bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler og 
strukturfondsmidlerne for perioden 2014-2020 er på plads, så mangler der stadig afklaring omkring de kommende ReactEU-midler 
og midlerne under den nye strukturfondsprogrammer (læs mere herom under afsnit 5). Når afklaringen er på plads kan der således 
være behov for at opdatere udmøntningsplanen. 





Tværgående pejlemærker





COVID-19-krisen skaber stadig stor 
usikkerhed for dansk erhvervsliv og stiller 
store krav til virksomhedernes 
omstillingsevne.









4. Udmøntninger fordelt på initiativer









5. EU-midler til 
senere 

udmøntning






