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Formål
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil under dette punkt blive orienteret om status
for de regionale vækstteams og blive forelagt den foreløbige plan for udmøntning af
de REACT-EU-midler, som regeringen og et flertal af Folketingets partier har afsat
til opfølgning på vækstteams.
Baggrund
Arbejdet i de syv regionale vækstteams
Bestyrelsen besluttede på sit møde den 3. februar 2021, hvilke medlemmer som skulle
indstilles til regeringen som bestyrelsens repræsentanter i de enkelte regionale vækstteams. I mellemtiden er de syv regionale vækstteams blevet nedsat og arbejdet er gået
i gang.
Der lægges i kommissorierne for de regionale vækstteams op til, at hvert vækstteam
kan komme med anbefalinger til at investere i lokale styrker og potentialer, så de kan
udvikle sig til 1-2 fyrtårne for lokal erhvervsudvikling. Dertil kan komme øvrige anbefalinger fra vækstteams, der kan bidrage til genstart af erhvervslivet i de forskellige
landsdele.
De syv vækstteams er en midlertidig og hurtigt arbejdende konstellation, som afsluttes i maj 2021, når deres anbefalinger afleveres til regeringen. Hvert vækstteam har
planlagt tre ordinære møder. Alle vækstteams har afholdt deres første møde i løbet af
uge 11 og 12. Når de regionale vækstteams har afleveret deres anbefalinger, vil regeringen tage stilling til opfølgningen herpå.
Regeringen og Folketingets partier har afsat 500 mio. kr. fra REACT-EU til at følge
op på anbefalingerne. Midlerne skal udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Som udgangspunkt skal der gennemføres annonceringsrunder, da EUKommissionen alene forventes at tillade direkte tildeling af REACT-EU-midler til
erhvervshusene.
Det vurderes hensigtsmæssigt, at der arbejdes for at skabe størst mulig sammenhæng
mellem udmøntningen af REACT-EU-midler og statslige indsatser i opfølgningen på
vækstteamenes anbefalinger. Der lægges derfor op til en tæt dialog mellem formanden for bestyrelsen og erhvervsministeren herom. Det forventes, at dialogen skal
munde ud i en rammeaftale mellem bestyrelsen og erhvervsministeren om opfølgning
på anbefalingerne fra de regionale vækstteams, som skal sikre en koordineret indsats.
Foreløbig plan for udmøntning af REACT-EU som opfølgning på vækstteams
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har ansvaret for at udmønte de 500 mio. kr.
REACT-EU-midler, der er afsat til at følge op på anbefalingerne fra de regionale
vækstteams.
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Udover REACT-EU har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i den foreløbige udmøntningsplan for 2021 tentativt afsat 50 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler
til at investere i lokale erhvervsstyrker.
Løsning
Status på vækstteams
På bestyrelsesmødet den 21. april er der mulighed for en kort drøftelse af status på
arbejdet i de syv vækstteams.
Plan for udmøntning af REACT-EU
Sekretariatet har udarbejdet en overordnet plan for udmøntning af REACT-EUmidlerne afsat til at følge op på anbefalingerne fra vækstteams.
Tidsperiode
Ultimo maj 2021
Juni

Møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 22. juni 2021

Efteråret 2021
Efteråret 2021

Hvad skal der ske
Vækstteams afleverer anbefalinger.
Dialog med erhvervsministeren om
sammenhæng mellem udmøntningen
af REACT-EU-midler og statslige
indsatser, herunder forventet indgåelse af rammeaftale.
Bestyrelsen forelægges konkrete forslag til udmøntninger af midlerne,
herunder forslag om konkrete annonceringer.
Ansøgningsfrist på annonceringsrunder.
Bestyrelsen behandler ansøgninger
og udmønter midlerne. Der kan blive
behov for skriftlig procedure eller et
kort ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Der er tale om en foreløbig plan, der tilpasses og justeres løbende, så bestyrelsen på
junimødet kan blive forelagt et forslag til udmøntning, der tager højde for den forventede bredde i anbefalingerne fra vækstteams.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen
• tager orienteringen om arbejdet i de syv vækstteams til efterretning, og
• tager orienteringen om den overordnede plan for udmøntning af REACT-EUmidlerne til opfølgning på de regionale vækstteams til efterretning.

