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Bilag 1.1

Dagens møde afholdes virtuelt grundet situationen med COVID-19. Mødet vil
bestå af to blokke hhv. fra kl. 11:00-13:45 og fra kl. 15:00-17:00 med en pause
imellem.
Der bydes velkommen til Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, som indtræder i bestyrelsen som statens repræsentant, efter
Line Nørbæk er udtrådt.
Første blok indeholder udmøntning af REACT-EU-midlerne til hhv. virksomhedsprogrammet og iværksætterindsatsen samt et punkt om reserven af decentrale erhvervsfremmemidler. Der afvikles desuden en temadrøftelse om innovation og klynger, hvor følgende er inviteret som oplægsholdere:
- Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør, Innovationsfonden
- Kim Fredenslund, adm. direktør, CLEAN
Anden blok indeholder status på klyngernes konsolidering og godkendelse af
deres handlingsplaner for 2021, en drøftelse af udmøntningsmodel for opfølgning af anbefalinger fra vækstteams, rammer for publikation om SMV’ernes
tilstand, udmøntning af pulje til lokale og tværgående turismeprojekter samt
en kontraktforlængelse af Cluster Excellence Denmark.
Bekendtgørelse om administration af decentrale erhvervsfremmemidler
Bekendtgørelsen samler reglerne for administration af tilskud af de decentrale
erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse for bl.a. at
mindske de administrative byrder for modtagere af midlerne. Bekendtgørelsen
er en sikring og kodificering af gældende regler, fastsat i vejledninger, som i
forvejen er gældende for modtagere af midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Samtidigt med kodificeringen af eksisterende regler introduceres
en række forenklinger for modtagere af midlerne.

Indstilling

I bekendtgørelsen fastsættes regler om behandling af ansøgninger, regler om
godkendelse af udgifter, regnskabsaflæggelse, revision, kontrol og tilsyn samt
regler om afgivelse af oplysninger og regnskaber m.v. Med bekendtgørelsen
vil det bl.a. blive muligt i større omfang at gøre brug af standardsatser eller
kontraktansættelser i forbindelse med deltagelse i projekter, der modtager decentrale erhvervsfremmemidler, samt øget mulighed for tilskud til indkøb af
materiel. Herudover fastsættes beføjelser til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bl.a. beføjelser til at give afslag til ansøgninger modtaget uden for annoncerede ansøgningsrunder og efter ansøgningsfristen, beføjelser til at udarbejde annonceringsmateriale, standardvilkår og budgetvejledninger. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. maj 2021, og har
været i offentlig høring 16. februar-16. marts 2021.
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om bekendtgørelsen om administration af decentrale erhvervsfremmemidler til efterretning.

