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Cover – Udmøntning af reserve af decentrale erhvervsfremmemidler

Bilag 3.1

Formål
Bestyrelsen har en reserve på 105 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler for
2021, som endnu ikke er prioriteret. Bestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af
knap 12 mio. kr. heraf til indsatser vedr. turisme og Cluster Excellence Denmark
(CED), samt overførsel af yderligere midler til reserven. Herudover skal bestyrelsen
fastlægge de strategiske fokusområder for reservens udmøntning på de kommende
bestyrelsesmøder i 2021.
Baggrund
Bestyrelsen godkendte på møde den 3. februar den foreløbige udmøntningsplan for
2021 og herunder, at 105 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler i første
omgang forblev udisponeret. I udmøntningsplanen fremgår beløbet under ’reserve til
senere udmøntning’. Bestyrelsen understregede i den forbindelse, at udmøntningerne
skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov, og at der foruden det lokale fokus
skulle være fokus på eksporterhvervene og turismen, som er særlig hårdt ramt under
COVID-19.
Løsning
Boost af turismepuljen
Under puljen for lokale og tværgående turismeprojekter er der modtaget mange perspektivrige ansøgninger, jf. bilag 9.1. Ud over de 50 mio. kr. afsatte midler i puljen
foreslår sekretariatet derfor at anvende 9,9 mio. kr. fra reserven af decentrale erhvervsfremmemidler til at ”booste” puljen og imødekomme yderligere fem ansøgninger, som alle er A-sager. Se bilag 9.1 for uddybning af ansøgningerne.
Midler til CED
Herudover foreslår sekretariatet, jf. bilag 6.1, at anvende 2 mio. kr. fra reserven af
decentrale erhvervsfremmemidler til en kontraktforlængelse med Cluster Excellence
Denmark med henblik på at understøtte innovationsaktiviteterne i de danske klynger.
Det er vurderingen, at der i opstartsperioden efter udpegningen af de 14 nye klynger
fortsat udestår en del konsolideringsarbejde for flere af klyngerne. Det handler bl.a.
om strategi, organisationsudvikling, porteføljeoverdragelse fra fusionsprocesser mv.,
hvor specialiseret viden om klyngeudvikling er nødvendig. En forlængelse af kontrakten giver mulighed for at understøtte de 14 nye klyngers behov med fokus på
yderligere konsolidering og professionalisering samt øget fokus på internationalisering
Yderligere midler til reserven
På februar-mødet besluttede bestyrelsen at reservere 13,5 mio. kr. til en indsats for
virksomheder, der er ramt af Brexit. Siden februar-mødet er der imidlertid påbegyndt
et arbejde på tværs af Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Finansministeriet med fokus på at imødegå virksomhedernes udfordringer i forhold til Brexit. For at undgå overlappende indsatser foreslår sekretariatet, at de 13,5 mio. kr. omprioriteres og i første omgang overflyttes til
reserven af decentrale erhvervsfremmemidler.
Hvis bestyrelsen godkender ovenstående forslag, vil reserven af decentrale erhvervsfremmemidler udgøre i alt 106,5 kr.
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Fokusområder i udmøntningen af reserven
Sekretariatet foreslår, at de 106,5 mio. kr. udmøntes på de kommende bestyrelsesmøder i 2021 inden for følgende fire strategiske fokusområder:
1. Turisme: Turisme og oplevelsesøkonomien er fortsat hårdt ramt af COVID-19krisen. Den nationale turismestrategi – med bæredygtig turisme som tema – forventes offentliggjort 2. halvår 2021. Bestyrelsen vil kunne anvende reserven af decentrale erhvervsfremmemidler til at følge op på turismestrategien. Det bemærkes, at
turisme- og oplevelseserhvervene også vil få adgang til betydelige midler til omstilling fra det kommende virksomhedsprogram, jf. bilag 2.1.1. og den specialiserede
iværksætterindsats jf. bilag 2.2.1.
2. Regionale vækstteams: De syv regionale vækstteams afleverer i maj 2021 anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer,
så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og styrke vækst og beskæftigelse i
en hel landsdel samt yderligere tiltag, som kan løfte særlige lokale indsatser og genstarte væksten i deres del af landet. Regeringen har afsat 500 mio. kr. af EUREACT-midlerne til opfølgning på anbefalingerne, som skal udmøntes af bestyrelsen. Bestyrelsen har tidligere afsat en foreløbig ramme på 50 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler til at understøtte udviklingen af lokale erhvervsfyrtårne. Denne ramme kan genbesøges og revurderes, når de konkrete anbefalinger fra
de regionale vækstteams er offentliggjort. Det bemærkes, at de decentrale erhvervsfremmemidler kan anvendes på flere aktivitetstyper end REACT-midlerne. Desuden
kan de decentrale erhvervsfremmemidler gives som direkte tildelinger og derved bidrage til en hurtigere opfølgning på udvalgte anbefalinger fra de regionale vækstteams end REACT-midlerne, der i skal annonceres.
3. Innovation. Med Virksomhedsprogrammet (bilag 2.1.1) vil bestyrelsen bidrage
til, at et stort antal SMV’er forholdsvis hurtigt får omstillet deres forretning til de
nye markedsvilkår, som følger med COVID-19-krisen. Der kan imidlertid også
være behov for at styrke den mere langsigtede indsats, som understøtter danske
SMV’ers innovationskraft, især inden for de styrkepositioner, hvor Danmark i forvejen står stærkt og har et betydeligt vækstpotentiale. Reserven af decentrale erhvervsfremmemidler vil fx kunne anvendes til finansiering af de kommende European Digital Innovation Hubs (ventes udpeget i fjerde kvartal 2021), der vil være
konsortier bestående af bl.a. erhvervshuse, klynger og Godkendte Teknologiske
Serviceinstitutter (GTS), hvis mål er at fremme virksomhedernes udvikling af nye
processer, produkter og services gennem brugen af digitale teknologier.
4. Internationalisering. COVID-19-krisen har reduceret danske virksomheders eksport og internationale samhandel kraftigt og dermed også påvirket de mere end
850.000 danske arbejdspladser, der er relateret til eksport. Ifølge en analyse fra
Udenrigsministeriet faldt dansk eksport med ca. 8 pct. i 2020.1 Mange SMV’er er i
lyset af COVID-19-krisen tvunget til at genbesøge deres internationaliseringsaktiviteter, herunder deres eksportfokus (og e-eksportmuligheder) og anden samhandel.

1

COVID19 og udsigterne for dansk eksport, Udenrigsministeriet, 2021
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Der planlægges en temadrøftelse om internationalisering på bestyrelsens møde den
22. juni 2021. Her vil bestyrelsen have mulighed for at følge op med konkrete indsatser inden for internationalisering finansieret med reserven af decentrale erhvervsfremmemidler. Indsatser vil blive afstemt med aktiviteter fra The Trade Council og
andre aktører mhp. at understøtte en sammenhængende erhvervsfremmeindsats.
TC’s aktiviteter omfatter bl.a. sektorspecialiseret rådgivning om og tilskud til danske virksomheders internationale aktiviteter, herunder eksportfremstød. Der er nationalt afsat betydelige midler til eksportfremme som led i den eksportpakke, regeringen og flere af folketingets partier vedtog i december 2020. Samlet er der afsat 575
mio. kr. årligt i 2021-2023, herunder bl.a. 75 mio. kr. i 2021 til eksportfremme og rådgivning og 275 mio. kr. i 2021 til styrket finansiering og flere grønne projekter
til danske eksportører.
Videre proces
Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder i 2021 blive forelagt forslag til
konkrete indsatser inden for de fire strategiske fokusområder.
Kommunikation
De fire strategiske fokusområder vil indgå i den opdaterede udmøntningsplan, som
vil blive lagt på hjemmesiden efter bestyrelsesmødet.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender følgende om reserven af decentrale erhvervsfremmemidler (reserven vil herefter være på 106,5 mio. kr.):
• 9,9 mio. kr. anvendes til at ”booste” puljen for lokale og tværgående turismeprojekter og imødekomme yderligere fem ansøgninger (alle A-sager)
• 2 mio. kr. anvendes til en kontraktforlængelse med Cluster Excellence Denmark for at understøtte innovationsaktiviteterne i klyngerne
• 13,5 mio. kr., som hidtil har været afsat til en Brexit-indsats, omprioriteres
og overflyttes til reserven for at undgå overlap til en tværministeriel Brexitindsats
• reserven udmøntes på de kommende bestyrelsesmøder i 2021 inden for de
fire strategiske fokusområder turisme, regionale vækstteams, innovation
samt internationalisering

