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Kære Jakob Riis
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.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får en væsentlig rolle i at udmønte
midlerne, idet initiativerne finansieres gennem de såkaldte ReactEU-midler
fra EU's genopretningsplan, som udmøntes gennem strukturfondene inden
for de rammer, der fastlægges af regeringen.
Det følger af aftalen, at der nedsættes syv regionale vækstteams i Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og øerne, Hovedstaden og
Bornholm. De regionale vækstteams skal komme med anbefalinger til,
hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle
sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i en hel
landsdel, samt yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres landsdel.
Med vores fælles aftale om strategien for Erhvervsfremme i Danmark 2020
– 2023 aftalte vi et tæt samarbejde om at sikre et Danmark, der hænger
sammen. I den forbindelse fremgik det, at I som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i samarbejde med de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser ville igangsætte et arbejde med at identificere og opdyrke erhvervspotentialer, som kan udvikle sig til lokale fyrtårne.
Jeg vil gerne følge op på den aftale, og invitere jer til at samarbejde med
regeringen om arbejdet med lokale erhvervsfyrtårne og regionale vækstteams, herunder ved at drøfte anbefalingerne fra de regionale vækstteams,
når disse er indgivet.
Rammerne for samarbejdet skal stadig falde helt på plads, men jeg er overbevist om, at vi ved fælles kraft kan gøre en stor forskel for den lokale
erhvervsudvikling, til gavn for virksomheder og arbejdstagere. Vi vil også
i den sammenhæng trække på det store arbejde, som Danmarks Erhvervs-
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fremmebestyrelse og de tværkommunale erhvervshuses bestyrelser allerede har gjort ift. at identificere erhvervspotentialer, som kan udvikle sig til
lokale erhvervsfyrtårne.
Det følger ligeledes 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 virksomheden, herunder også grøn omstilling. En del af midlerne øremærkes
desuden til en styrket indsats for iværksætteri på tværs af landet for at anspore flere til at stifte ny forretning og gribe nye vækst- og eksportmuligheder, herunder til grønne iværksættere.
Jeg ser meget frem til samarbejdet om både lokale erhvervsfyrtårne og de
regionale vækstteams samt om indsatsen for SMV’er og iværksættere.
Med venlig hilsen

Simon Kollerup

