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Formål
Bestyrelsen skal drøfte, om udkastene til de nye strukturfondsprogrammer (regionalog socialfondsprogrammer) for 2021-2027 udgør en god ramme for implementering
af bestyrelsens strategi. Drøftelsen indgår som bidrag i regeringens proces for udarbejdelse af strukturfondsprogrammerne. Vedlagte notat (bilag 2.2) skitserer det forventede indhold i programmerne, samt hvilke typer indsatser bestyrelsen vil kunne
iværksætte inden for rammerne af de nye strukturfondsprogrammer.

Baggrund
I 2021 indledes en ny syvårig programperiode for strukturfondene for perioden 20212027. Strukturfondsprogrammerne danner den nationale ramme for EU-midlernes
anvendelse.
De forventede beløb for tildeling til Danmark for perioden 2021-2027 er ifølge EU’s
budget ca. 1.050 mio. kr. afsat til et kommende regionalfondsprogram og 894 mio.
kr. til et kommende socialfondsprogram. De endelige beløb kan dog afvige fra dette.
Bestyrelsen sendte sine ønsker til programmerne til erhvervsministeren i efteråret
2019 på baggrund af drøftelser på bestyrelsesmødet den 24. september 2019. Erhvervsstyrelsen (ERST) er som forvaltningsmyndighed ved at udarbejde udkast til
programmerne. Regeringen beslutter de endelige programmer, som skal godkendes
af Europa-Kommissionen.
For at kvalificere udarbejdelsen af programmerne er ERST i dialog med et bredt partnerskab af interessenter om programindholdet. Der holdes bl.a. møder med arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, KL og andre relevante organisationer. Bestyrelsen er naturligvis også en central og vigtig interessent.
Et centralt pejlemærke er at sikre brede og fleksible programmer, så bestyrelsen i
løbet af den syv-årige programperiode kan tilpasse udmøntningen til skiftende konjunkturer samt skiftende behov lokalt og i SMV’erne. Programmerne og den efterfølgende udmøntning skal koordineres med andre EU-tiltag og -fonde, herunder særligt
Recovery & Resilience Fund, Fonden for Retfærdig Omstilling og Horisont Europa.
Programmerne er formuleret inden for de rammer, som gives af EU-forordningerne:
Regionalfondsprogrammet
Grøn omstilling
Bæredygtig byudvikling
Innovation og konkurrenceevne

Minimumsandel
30 pct.
8 pct.
55 pct.

Socialfondsprogrammet
Social inklusion
Materielle afsavn hos de allermest udsatte

Minimumsandel
25 pct.
3 pct.

Regeringen har besluttet, at regionerne får indstillingsret på 20 pct. af socialfondsmidlerne til at styrke regionernes eksisterende indsats på uddannelsesområdet.
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Det er også for 2021-2027 et forordningskrav, at der nedsættes et overvågningsudvalg
med deltagelse af relevante myndigheder, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets
parter mv., der påser bl.a. programmernes fremdrift og godkender udvælgelseskriterier for projekter og løbende programændringer. ERST varetager formandskabet for
overvågningsudvalget. Europa-Kommissionen er observatør i udvalget.
Løsning
Som den aktør, der sætter den strategiske ramme for den decentrale erhvervsfremmeindsats og skal indstille om langt størstedelen af de kommende strukturfondsmidler i
Danmark, er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse naturligvis en helt central interessent. Der lægges således op til, at bestyrelsen drøfter udkastene til de nye strukturfondsprogrammer.
I udformningen af udkastene til de nye strukturfondsprogrammer har der været fokus
på at følge det tidligere indspil fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og blik for,
at de kommende strukturfondsprogrammer skal kunne understøtte de strategiske drivkræfter i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023. Programudkastene giver generelt
bestyrelsen muligheder for at igangsætte indsatser inden for alle erhvervsfremmestrategiens drivkræfter for vækst og udvikling.
Drivkraft
Kvalificeret arbejdskraft
og social inklusion
Iværksætteri
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
Innovation

Digitalisering og automatisering
Internationalisering

Programindhold
Opkvalificering, efteruddannelse, kompetenceudvikling. Fokus på erhvervsuddannelser og STEM. Øge
beskæftigelsen for udsatte.
Kvalificering og undervisning i iværksætteri. Styrke
innovationen i iværksættervirksomheder. Styrke samarbejde og økosystemer.
Fremme af cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.
Fokus på affald og materialer. Offentligt-privat samarbejde om grøn omstilling og smart city løsninger.
Klyngeindsatser inden for strategiens styrkepositioner. Styrke SMV’ers innovationskraft og spredning af
avancerede teknologier og digitalisering. Udvikling af
nye produkter og løsninger til markedet.
Virksomheders udvikling af nye digitale løsninger.
Digitalisering af virksomheder med kendte løsninger.
SMV’ers internationale samarbejde om innovation.
Øget internationalisering af SMV’er, herunder øget
eksport.

Regionalfondsprogrammet har fokus på innovation og konkurrenceevne samt grøn
og digital omstilling. Omdrejningspunktet for indsatserne er SMV’er og iværksættervirksomheder, og indsatserne kan indeholde en bred vifte af virkemidler alt efter behov, fx privat rådgivning eller skræddersyede forløb (se bilag 2.2). Det følger af EUforordningen, at mindst 85 pct. af regionalfondsmidlerne skal gå til dette fokusområde.
Derudover er der lagt op til, at der kan ydes støtte til udvikling af forudsætningsskabende turismeinfrastruktur og levende bymidter. Erfaringer viser, at offentlige investeringer ofte er nødvendige for at realisere stedbundne potentialer, så private investeringer fremmes lokalt. Det kan fx være en strand eller en skov, som har potentiale
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for at tiltrække turister og private investeringer, hvis der bliver investeret i at skabe
bedre adgang i form af veje eller stisystemer. Tilsvarende kan udvikling af levende
bymidter kræve en offentlig investering, som et lokalt samarbejde kan bygges op omkring; fx investering i anlæg/faciliteter, der skaber sociale mødesteder i form af samlende byrum eller rekreative områder som en vigtig forudsætning for et økonomisk
og socialt bæredygtigt byliv, og dermed som forudsætning for at drive det lokale erhvervsliv.
Socialfonden har til formål at støtte medlemsstaterne i at opnå et højt niveau af beskæftigelse, retfærdig social beskyttelse samt en kompetent og modstandsdygtig arbejdsstyrke. Danmark har imidlertid et veludbygget social-, beskæftigelses- og –uddannelsessystem. Der er således ikke lagt op til, at det danske socialfondsprogram
fokuserer på at opbygge den type systemer, men snarere at støtte komplementære
indsatser og sammenhængen mellem systemer. Derudover forventes midlerne i Danmark at skulle anvendes til kompetenceudvikling, adgang til kvalificeret arbejdskraft
og iværksætteri.
Programudkastene indeholder færre krav til leverancer og metoder i indsatserne end
de nuværende programmer. Det overlades således i højere grad end nu til bestyrelsen
at fastsætte eventuelle krav ifm. konkrete ansøgningsrunder. Det betyder fx, at der
ikke længere vil være uomgængelige krav om, at innovationssamarbejde skal omfatte
et bestemt antal SMV’er og en offentlig videninstitution, eller at et vækstforløb altid
skal munde ud i en skriftlig vækstplan for virksomheden.
Midler til bæredygtig byudvikling under Regionalfonden.
Det er et forordningskrav, at 8 pct. af regionalfondsmidlerne anvendes til bæredygtig
byudvikling. Forslaget er, at midlerne deles i to lige store dele til indsatser, der skal
fremme hhv. cirkulær økonomi og levende bymidter. Bæredygtig byudvikling er ikke
et tema i bestyrelsens strategi, men hænger tæt sammen med bestyrelsens pejlemærke
for lokal forankring. Grøn omstilling er dog et væsentligt tema i strategien, og en
byindsats for cirkulær økonomi hører derfor naturligt sammen med bestyrelsens udmøntning. Indsatser for levende bymidter er primært relevante for mellemstore provinsbyer, og her kan der skabes sammenhæng med bestyrelsens lokale projekter. For
begge typer indsatser gælder, at omdrejningspunktet vil være offentligt-privat samarbejde, der skal forbedre det lokale erhvervslivs forudsætninger.
Midler til bæredygtig byudvikling udmøntes i dag gennem et særligt nationalt indstillingsudvalg. Da dette ikke er et krav i den nye periode, lægges der umiddelbart op til,
at bestyrelsen står for udmøntningen af midler til bæredygtig byudvikling.
Videre proces
Erhvervsstyrelsen tager bestyrelsens input med i regeringens interne proces og dialogen med Europa-Kommissionen. De endelige udkast til indhold i programmerne vil
komme i offentlig høring efter proces i regeringen. Bestyrelsen har mulighed for at
afgive et høringssvar i den forbindelse. Europa-Kommissionen skal godkende programmerne senest 5 måneder efter Danmarks oversendelse. Det bemærkes, at en
række tekniske elementer i EU-lovgivningen om strukturfonde (dvs. sektorforordninger mv.) fortsat forhandles på EU-niveau og tidligst forventes konsolideret i løbet af
foråret 2021.
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På den baggrund forventes det, at bestyrelsen vil kunne udmønte midler fra 20212027-perioden inden udgangen af 2021. Hertil bemærkes det, at bestyrelsen har andre
midler til rådighed i 2021, herunder finanslovsmidler, 2014-2020 strukturfondsmidler
og REACT-EU-midler.
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det forventede indhold i de danske strukturfondsprogrammer 2021-2027, herunder
- Om der er tiltag af væsentlig betydning for den decentrale erhvervsfremme,
som bestyrelsen umiddelbart ikke synes programmerne dækker, og som skal
udfoldes yderligere i færdiggørelsen af programudkastene.
- Om bestyrelsen ønsker at inkludere indsatsen for bæredygtig byudvikling i
sit arbejde, herunder indstille om anvendelsen af midler hertil, eller om den
hellere vil overlade denne del af udmøntningen til et underudvalg eller andet
organ.

