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1. Velkomst ved formanden
Bilag 1.1: Cover
Formanden bød velkommen, særligt til erhvervspolitisk direktør i Erhvervsministeriet, Anders Thusgaard, der har erstattet Line Nørbæk
som statens repræsentant i bestyrelsen. Dernæst gav formanden ordet
til Anders Thusgaard, der præsenterede sin baggrund inden for erhvervsfremme- og turismeområdet.
Efterfølgende blev bestyrelsen præsenteret for Erhvervsstyrelsens snarlige udstedelse af en bekendtgørelse om administration af decentrale
erhvervsfremmemidler. Bekendtgørelsen samler og kodificerer de regler, der allerede er gældende for modtagere af decentrale erhvervsfremmemidler, samt indfører en række forenklinger i form af bl.a. standardsatser, kontraktansættelser og tilskud til køb af materiel mv. Af orienteringen fremgik, at der er modtaget overvejende positive og konstruktive
tilbagemeldinger i de 15 modtagne høringssvar til bekendtgørelsen, der
ventes at træde i kraft primo maj 2021.
Bestyrelsen udtrykte tilslutning til arbejdet med at forenkle regelgrundlaget for modtagere af erhvervsfremmemidler.
2. Udmøntning af REACT-EU
2.1 Virksomhedsprogram til omstilling af SMV’er (til beslutning)
Bilag 2.1.1: Cover
Bilag 2.1.2: Visualisering af virksomhedsprogrammet
Bestyrelsen skulle beslutte udmøntning af 600 mio. kr. fra REACTEU til et landsdækkende virksomhedsprogram med fokus på omstilling af SMV’er i hele landet.
Formanden kvitterede for arbejdet i det underudvalg bestående af Peter Rindebæk, Kathrine Forsberg og Johannes Lundsfryd Jensen, der
har bidraget til forberedelsen af beslutningsoplægget.
Sekretariatet redegjorde for oplægget til et samlet virksomhedsprogram. Programoplægget bygger på bestyrelsens tilkendegivelser om
sagen på møde d. 10. marts 2021, møde i bestyrelsens underudvalg
d. 24. marts 2021 samt input fra en række interessenter, som sekretariatet har været i dialog med, herunder erhvervshusene, klyngeorganisationer samt erhvervs- og arbejdstagerorganisationer.
Programmet skal støtte virksomhedernes grønne og digitale omstilling gennem tre grundlæggende virkemidler: tilskud til rådgivning,
tilskud til investeringer i maskiner, udstyr, software, certificeringer
mv. samt tilførsel og udvikling af kompetencer.
Programmet tilrettelægges, så virksomhederne kan søge gennem én
samlet indgang, både digitalt via Virksomhedsguiden og fysisk via
erhvervshusene og henvisninger fra andre aktører som fx klyngerne.
Programmet består af fire spor, der alle varetages af erhvervshusene:
1) Digital omstilling, 2) grøn omstilling, 3) genstart hos SMV’er
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hårdt ramt af COVID-19 via eksport og internationalisering samt 4)
et vækstpilotspor målrettet omstilling via ansættelse af akademikere,
faglærte mv.
Under hensyn til fremdrift udmøntes midlerne direkte til erhvervshusene, der vil være operatør på det samlede program. Alle erhvervshuse forventes at spille en aktiv rolle i programmet med opgaver, der
primært omfatter administration, markedsføring af indsatsen samt
formidling af ansøgningsrunder, vurdering af ansøgninger og udstedelse af tilsagn og afslag.
Efter bestyrelsesmødet vil sekretariatet gå i dialog med erhvervshusene om den detaljerede udmøntning af programmet, herunder støttesatser, tilsagnsbeløb og øvrige hovedelementer. Disse forhold vil
efterfølgende blive forelagt bestyrelsen til godkendelse, evt. via en
skriftlig procedure eller på bestyrelsens møde d. 22. juni 2021.
Efterfølgende drøftede bestyrelsen oplægget. Betydningen af det internationale fokus i genstartsporet blev fremhævet sammen med det
landsdækkende sigte i vækstpilotsporet. Bestyrelsen betonede behovet for at opnå en balanceret kompetenceopbygning i erhvervshusene, en omkostningseffektiv arbejdsdeling og en bred geografisk balance i udmøntningen af midlerne. Desuden overvejede bestyrelsen,
om midler i sporet vedr. digital omstilling kunne anvendes i seneste
ansøgningsrunde under SMV:Digital, om ansættelsesperioden for
salgs- og servicemedarbejdere i genstartsporet kan udvides ift. periode, geografi og tilskud til ansættelsesprocessen, og om vækstpilotsporet kan sigte bredere på højtuddannede end alene akademikere.
Bestyrelsen godkendte virksomhedsprogrammets opbygning, målgrupper og fire indholdsspor, herunder at der under genstartssporet
gives mulighed for at støtte danske SMV’ers eksportopsøgende arbejde i andre EU-lande, og at erhvervshusene direkte tildeles operatørrolle på hele programmet. Som videre proces godkendte bestyrelsen, at sekretariatet drøfter støttesatser, tilsagnsbeløb og øvrige hovedelementer i virksomhedsprogrammet med henblik på efterfølgende godkendelse i bestyrelsen, evt. via skriftlig procedure.
2.2. Iværksætterinitiativer (til beslutning)
Bilag 2.2.1: Cover
Bilag 2.2.2: Bevilling til Iværksætterdanmark
Bilag 2.2.3: Specialiseret iværksætterindsats
Bilag 2.2.4: Idebeskrivelse specialiseret indsats for turisme
Regeringen og Folketingets partier har afsat 200 mio. kr. fra REACTEU-programmet 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. Et særligt fokus på grønne iværksættere er aftalt.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skulle beslutte den videre udmøntning af iværksætterindsatsen, der på baggrund bl.a. af drøftelserne
på det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 10. marts 2021 er delt i tre: 1)
En bred iværksætterindsats, 2) en specialiseret iværksætterindsats
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målrettet klyngerne og 3) en iværksætterindsats rettet mod turisme- og
oplevelseserhvervet.
Bestyrelsen blev præsenteret for forslag til udmøntning af indsatsens tre
dele. Den brede indsats foreslås udmøntet som en skalering af projektet
Iværksætterdanmark via en direkte tildeling til operatøren Erhvervshus
Hovedstaden med en støtteprocent på 75 og et særligt fokus på hhv.
grønne, kvindelige og faglærte iværksættere. Projektet udvides med
flere forløb og nye aktiviteter, herunder 1:1 rådgivning via private rådgivere, og en mere decentral leverancemodel igennem et styrket partnerskab.
Baseret på bestyrelsens drøftelse af den specialiserede iværksætterindsats på møde d. 10. marts 2021 samt sekretariatets dialog med erhvervsog arbejdstagerorganisationer, erhvervshuse, klynger og Dansk Iværksætterforening foreslås indsatsen udmøntet via direkte tildeling til Erhvervshus Hovedstaden målrettet skalering af projektet Beyond Beta.
Projektet udvides til at dække alle styrkepositioner med inddragelse af
alle klynger og andre private aktører, en række nye aktiviteter, styrket
grønt fokus og en bredere målgruppe af også virksomheder med et vist
vækst- og udviklingspotentiale. I den forbindelse redegjorde sekretariatet for centrale hensyn bag den foreslåede model, herunder dækning af
alle styrkepositioner og hele landet, hensigtsmæssige roller og god sammenhæng mellem projektets aktører samt hurtig igangsættelse og afvikling af indsatsen.
Den specialiserede indsats målrettet turisme- og oplevelseserhvervet foreslås udmøntet som en pulje, der skal bidrage til vækst og udvikling
blandt iværksættere på erhvervsområdet, hvor skaleringspotentialet
skal ses i lyset af turismeerhvervets aktuelle udfordringer ift. COVID19.
De konkrete udmøntninger for den brede og specialiserede indsats målrettet klyngerne forelægges senere til bestyrelsens endelige godkendelse.
Bestyrelsen drøftede de tre spor i iværksætterindsatsen og udtrykte bl.a.
ønske om, at der udvikles en balanceret opbygning af kompetencer på
iværksætterområdet blandt erhvervshusene, at der ses på egnet kommunikation, formidling og opfølgning samt på koblingen til lokal erhvervsservice i relation til den brede iværksætterindsats. Vedrørende den specialiserede indsats målrettet klyngerne fremhævede bestyrelsen, at
klyngerne også i praksis bør få en central udførende rolle sammen med
erhvervshusene og øvrige private aktører, og at der bør tilbageholdes en
reserve af midlerne, indtil der foreligger mere viden om efterspørgsel,
behov og kvalitet i den specialiserede indsats, eftersom projektet Beyond Beta stadig er relativt nyt.
Bestyrelsen vurderede, at iværksættere fra universiteterne, der generelt
har gode væksttendenser og en høj andel af kvinder, bør være blandt
målgruppen for både den brede og specialiserede iværksætterindsats.
Bestyrelsen besluttede, at projektet Iværksætterdanmark tildeles en direkte bevilling på 60 mio. kr. fra REACT-EU-midlerne med en
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støttesats på 75 procent, herunder at sekretariatet fremlægger den konkrete implementering af indsatsen til bestyrelsens endelige godkendelse
på baggrund af dialog med den nuværende operatør (Erhvervshus Hovedstaden), de øvrige erhvervshuse samt andre relevante aktører.
Bestyrelsen godkendte, at Erhvervshus Hovedstaden på vegne af et
konsortium med alle erhvervshuse, klynger og andre private aktører tildeles 120 mio. kr. af REACT-EU-midlerne med en støtteprocent på 75
procent til en skalering af projektet Beyond Beta, og at der tilbageholdes
en reserve af disse midler til senere udmøntning blandt iværksættertiltagene efter en vurdering af efterspørgsel, kvalitet mv. Bestyrelsen godkendte endvidere, at sekretariatet fremlægger den konkrete implementering af indsatsen til bestyrelsens endelige godkendelse på baggrund af
dialog med erhvervshuse, klynger og private aktører.
Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 20 mio. kr. af REACT-EUmidlerne til en iværksætterindsats for turisme, der annonceres umiddelbart efter bestyrelsesmødet.
3. Udmøntning af reserve af decentrale erhvervsfremmemidler (til
beslutning)
Bilag 3.1: Cover
Appendiks 3.a: Økonomioversigt april 2021
På sit møde d. 3. februar 2021 godkendte bestyrelsen en foreløbig udmøntningsplan for 2021, der omfattede en reserve af decentrale erhvervsfremmemidler på 105 mio. kr. som endnu ikke er disponeret.
Bestyrelsen blev præsenteret for forslag om, at 9,9 mio. kr. overføres til
puljen Lokale og tværgående turismeprojekter, så yderligere fem tilsagn kan gives (jf. dagsordenens punkt 9), at 2 mio. kr. anvendes til at
forlænge kontrakten med Cluster Excellence Denmark (CED, jf. dagsordenens punkt 6), at 13,5 mio. kr., der har været disponeret til en
Brexit-indsats, overflyttes til reserven for at undgå overlap med en tværministeriel Brexit-indsats, og endelig at den resterende reserve udmøntes i 2021 inden for turisme, opfølgning på regionale vækstteams, innovation og internationalisering.
Bestyrelsen vurderede, at det kan blive relevant at iværksætte tiltag på
kompetenceområdet i forbindelse med opfølgning på anbefalingerne fra
de regional vækstteams, og at midlerne for Brexit-indsatsen først endeligt bør tilføres reserven, når der foreligger yderligere viden om indholdet og omfanget af den tværministerielle Brexit-indsats.
Bestyrelsen godkendte, at reserven kan disponeres som foreslået med
den betingelse, at den endelige beslutning angående overførslen af de
tidligere afsatte midler til en Brexit-indsats først træffes på bestyrelsens
møde d. 22. juni.
4. Temadrøftelse: Innovation og klynger (til orientering og drøftelse)
Bilag 4.1: Cover
Bilag 4.2: Notat om innovationssystemet og sammenhæng til erhvervsfremmesystemet
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Bilag 4.3: Virksomhedernes udfordringer og porteføljeoverblik
Appendiks: 4.a: CV’er på oplægsholdere
Indledningsvist præsenterede formanden temadrøftelsen, hvor bestyrelsen fik lejlighed til at drøfte, hvordan den bedst kan understøtte innovationskraften i danske SMV’er.
Formanden fremhævede vigtigheden af, at aktørerne på innovationsområdet bliver bedre til at forstå hinandens respektive fokusområder, virkemidler og snitflader, så virksomhederne mødes af et innovations- og
erhvervsfremmesystem med en klar arbejdsdeling og sammenhængende services.
Anne-Marie Levy Rasmussen, direktør i Innovationsfonden, fortalte om
Innovationsfondens arbejde og rolle, herunder fondens fokus på at være
tilgængelig i hele landet, implementering af missionsdrevne grønne
partnerskaber samt tematisk arbejde med klima og grøn omstilling,
sundhedsområdet, digitalisering og kunstig intelligens samt diversitet
og unbias i portefølje og beslutningstagning.
Et centralt fokusområde er Innovationsfondens arbejde med at samle
hele innovationssystemet og skabe tillidsfulde samarbejder, der løser
samfundsudfordringer.
Kim Fredenslund, CEO i CLEAN, fortalte om, hvordan klyngen
arbejder med innovation inden for styrkepositionen miljøteknologi og
med at identificere og understøtte SMV’ernes innovationsbehov.
CLEAN indgår i et komplekst økosystem og har via en række
innovation boards udvalgt sine prioriteter inden for vand i teknosfæren,
klimatilpasning, affald/ressoucer/materialer, luft samt jord/vand/natur.
På disse områder tilbyder klyngen videnspredning og
kompetenceudvikling, matchmaking og netværk, samarbejdsprojekter
og hjælp til samarbejde om innovation på tværs af landegrænser. Fokus
er på samarbejdsprojketer, som er der, hvor værdiskabelsen for
SMV’erne især især finder sted.
Formanden takkede for gode og inspirerende oplæg.
4.1. Bestyrelsens fremadrettede innovationsindsats (til drøftelse)
I forlængelse af de eksterne oplæg fortsatte bestyrelsen sin drøftelse af
innovation og klynger. Drøftelsen kredsede om, hvordan bestyrelsen
bedst placerer sin fremadrettede innovations- og klyngeindsats i relation til det samlede innovationssystem med fokus på at engagere en bred
målgruppe af SMV’er i innovation og gøre det enkelt for de ikke-innovationsvante virksomheder at opsøge og deltage i innovationsprojekter
mv.
Bestyrelsen drøftede, at innovationsindsatser med fordel kan tilrettelægges med henblik på at inddrage flere typer og segmenter af SMV’er
og arbejde med mange mulige kilder til innovation, herunder styrke
grundlaget for arbejdet med innovation hos virksomheder, der ikke tidligere har fokuseret herpå.
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Der var enighed om, at der fortsat er et potentiale for at styrke sammenhængen mellem erhvervsfremme- og innovationssystemet med bestyrelsens tiltag som brobygger og med en klar forståelse af grænseflader,
og at der også fremover bør være fokus på at reducere kompleksitet i
aktørlandskabet, servicetilbud, formidlingen og forvaltningen. Det blev
fremhævet, at bestyrelsen i sit videre arbejde ønsker en dialogbaseret
tilgang til nøgleaktører på området.
Som led i arbejdet med forenkling på innovationsområdet blev det
fremhævet, at der er behov for at være tro mod grundstrukturen og kerneopgaven i klyngelandskabet, som bestyrelsen har været med til at
forme i sit samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Pause
5. Status på klyngernes konsolidering og handlingsplaner (til drøftelse og beslutning)
Bilag 5.1: Cover
Bilag 5.2: Vurdering af klyngernes handlingsplaner og status på konsolidering
Bilag 5.3: Geografisk fordeling af afdelinger og hovedkvarter
Appendiks 5.a: One-pagers klyngernes handlingsplaner
På møde d. 7. oktober 2020 fordelte bestyrelsen 160 mio. kr. mellem de
14 klynger, som uddannelses- og forskningsministeren netop havde udpeget inden for de erhvervs- og teknologiområder, der fremgår af bestyrelsens strategi, samt to yderligere områder udvalgt af uddannelsesog forskningsministeren. Samtidig godkendte bestyrelsen et styringskoncept, hvori et centralt element er godkendelse af klyngernes årlige
handlingsplaner for de aktiviteter, klyngerne vil udføre for bestyrelsens
midler. På dette møde skulle bestyrelsen godkende handlingsplanerne
for 2021.
Bestyrelsen blev præsenteret for en status for klyngekonsolideringen og
centrale temaer som grøn omstilling og decentral tilgængelighed samt
styringskonceptet for klyngerne. Sekretariatet redegjorde for den konstruktive dialog med klyngerne om deres handlingsplaner og kategoriseringen af disse over for bestyrelsen i tre farver. 11 handlingsplaner er
vurderet grønne og indstillet til godkendelse. To handlingsplaner er vurderet gule og indstillet til betinget godkendelse. En handlingsplan er
vurderet rød og indstillet til yderligere behandling i sekretariatet og
godkendelse i en særskilt proces med formanden med henblik på at
kunne tilbyde den konkrete klynge en fleksibel proces.
Bestyrelsens beslutninger vedr. handlingsplanerne fremgår af appendiks 1.
Bestyrelsen ventes at give input til klyngernes handlingsplaner og modtage en generel status for klyngeindsatsen på møde d. 2. november 2021
med henblik på godkendelse af handlingsplaner for 2022 på møde 2.
februar 2022.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med klyngernes store arbejde med konsolidering og indsatsen med at lande i nye effektive strukturer rundt i
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landet. Klyngerne skal i deres arbejde være opmærksomme på at opbygge de nødvendige ressourcer, men også at anvende eksisterende ressourcer hos andre aktører frem for selv at opbygge alle kapaciteter.
Bestyrelsen drøftede, hvordan den fremadrettede dialog med klyngerne
bedst balancerer den aktivitetsmæssige styring og det strategiske niveau, herunder evt. direkte dialog med klyngernes formænd. Et vigtigt
hensyn er at sikre gode og effektive administrative processer (inklusive
bestyrelsens egne processer), så klyngernes ressourcer kan anvendes i
videst muligt omfang i de virksomhedsrettede aktiviteter.
Bestyrelsen godkendte de 11 handlingsplaner vurderet som grønne, den
betingede godkendelse af de to handlingsplaner vurderet som gule og
færdigbehandlingen af den ene handlingsplan vurderet som rød i en
særskilt godkendelsesproces mellem formanden og sekretariatet.
6. Forlængelse af kontrakt med Cluster Excellence Denmark (til beslutning)
Bilag 6.1: Cover
Bilag 6.2: Baggrundsnotat om forlængelse af kontrakt
Under punktet skulle bestyrelsen træffe beslutning om at forlænge kontrakten med klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark
(CED), der finansieres i fællesskab med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS).
Bestyrelsen drøftede, hvordan CED bedst benyttes i den videre konsolidering.
Bestyrelsen besluttede at disponere 2 mio. kr. fra reserven af de decentrale erhvervsfremmemidler til forlængelse af kontrakten under forudsætning om, at UFS yder et tilsvarende beløb, så supportfunktionen kan
forlænges indtil 30. september 2022.
7. Status på regionale vækstteams og udmøntning af REACT-EU
til opfølgning (til orientering)
Bilag 7.1: Cover
På mødet den 3. februar 2021 udpegede bestyrelsen sine repræsentanter
i hvert af de regionale vækstteams. Bestyrelsen har til opgave at udmønte 500 mio. kr. REACT-EU-midler – samt egne decentrale erhvervsfremmemidler – til opfølgning på anbefalingerne fra de syv
vækstteams.
Sekretariatet orienterede om status, kommissorium, de foreløbige fyrtårnstemaer fra hvert vækstteam samt den videre proces.
Efter planen afleverer de regionale vækstteams anbefalinger til regeringen ultimo maj. Konkrete forslag til udmøntningen forelægges herudfra
for bestyrelsen på møde d. 22. juni 2021 med henblik på forventet ansøgningsfrist(er) og behandling af ansøgninger i efteråret, hvor der kan
blive behov for et ekstraordinært møde samt evt. skriftlig procedure.
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Bestyrelsens repræsentanter i flere vækstteams fortalte om arbejdet.
Der var god fremdrift i drøftelserne og mange konstruktive indspil fra
såvel virksomheder som andre aktører. Bestyrelsen betonede, at hvert
fyrtårn skal have potentiale til at gøre en positiv forskel på tværs af hele
den pågældende region, og drøftede desuden, at det foruden de afsatte
REACT-EU-midler kan blive nødvendigt for de enkelte initiativer at
tilvejebringe yderligere finansiering for at realisere fyrtårnsideerne, ligesom nogle af anbefalingerne ventes at vedrøre regulering og andre
virkemidler, som falder uden for bestyrelsens virkefelt.
Formanden oplyste, at der skal indgås en rammeaftale mellem regeringen og bestyrelsen om opfølgningen på anbefalingerne fra de syv
vækstteams, og at formanden vil varetage drøftelserne med regeringen
og inddrage bestyrelsen, hvis det findes nødvendigt. Senest på møde d.
22. juni 2021 forelægges rammeaftalen for den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen noterede sig orienteringen.
8. Rammer for publikation om SMV’ernes tilstand (til drøftelse)
Bilag 8.1: Cover
Bilag 8.2: Datarapport
Bestyrelsen besluttede i oktober 2020 som del af analyseplanen for
2021, at der skal udarbejdes en årlig publikation om SMV’ernes tilstand. Publikationen skal bl.a. gøre status på SMV’ernes produktivitetsvækst, omsætning og beskæftigelse samt forventninger til det
kommende år. Den samlede publikation skal danne grundlag for, at
bestyrelsen kan give et input i samfundsdebatten og rejse relevante
problemstillinger inden for erhvervsfremmeområdet.
På mødet blev bestyrelsen præsenteret for et udsnit af de foreløbige
data, som kan indgå i bestyrelsens kommende publikation om
SMV’ernes tilstand, herunder mulige hovedresultater, som kan udfoldes yderligere i den endelige publikation om SMV’ernes tilstand.
Publikationen drøftes på bestyrelsens møde d. 22. juni 2021 og ventes
lanceret medio 2021.
Bestyrelsen noterede sig, at SMV’erne fremviser solide nøgletal og
en positiv udvikling på en række centrale samfundsøkonomiske indikatorer ud fra de seneste tilgængelige tal, der dækker perioden 20102018, og at erhvervsfremmesystemet bør bidrage til at udvikle det
gode og sunde udgangspunkt fra årene op mod COVID-19.
Bestyrelsen drøftede 00’ernes og finanskrisens betydning for
SMV’erens tilstand, herunder øget fokus på internationalisering og
anvendelse af ny teknologi og investeringer i maskinparken hos
mange danske produktionsvirksomheder, der også bidrager på uddannelsesområdet med lærlingepladser, faglærte jobs mv.
Bestyrelsen overvejede, om publikationen med fordel kan indeholde
et klarere sammenligningsgrundlag for fremlagte data, og om
SMV’erne bør segmenteres yderligere for at opnå et retvisende analytisk billede. Desuden blev der efterlyst en tydeliggørelse af, at
SMV’ernes rolle ift. uddannelse af faglært arbejdskraft.
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Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal arbejde videre med publikationen mhp. at præsentere et udkast til den endelige publikation
om SMV’ernes tilstand på mødet d. 22. juni 2021, hvor der er fokus
på SMV’ernes store betydning for samfundsøkonomien, grøn omstilling mv. samt centrale udfordringer, som erhvervsfremmesystemet
bør understøtte SMV’erne i at håndtere.
Endelig besluttede bestyrelsen, at datarapporten i bilag 8.2 ikke offentliggøres, da der er tale om foreløbige data, der skal kvalitetssikres
yderligere frem mod den endelige publikation.
9. Behandling af ansøgninger i puljen Lokale og tværgående turismeprojekter (til beslutning)
Bilag 9.1: Cover
Bilag 9.2: Oversigtsnotat
Bestyrelsen behandlede projektansøgninger modtaget under puljen
”Lokale og tværgående turismeprojekter”.
Sekretariatet har i alt modtaget 25 ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for ca. 68,3 mio. kr. En ansøgning er senere tilbagetrukket af ansøger. Puljen er på 50,8 mio. kr.
Sekretariatet har indstillet 12 ansøgninger til tilsagn (A-sager) på samlet
50,5 mio. kr. Med bestyrelsens beslutning under pkt. 3 om at anvende
yderligere midler til turisme indstilles yderligere fem ansøgninger til
tilsagn, mens de resterende syv sager meddeles afslag. Samlet udmøntes der således ca. 60,6 mio. kr.
En oversigt over projektansøgningerne fremgår af appendiks 2.
Bestyrelsen godkendte de 12 indstillinger om A-sager. Bestyrelsen godkendte desuden indstillingerne om at yde tilsagn til yderligere fem ansøgninger gennem tilførsel af 9,9 mio. kr. fra reserven af decentrale erhvervsfremmemidler til puljen. Endelig godkendte bestyrelsen, at sekretariatet giver individuelle afslag til de resterende syv sager.
10. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til drøftelse)
Bilag 10.1: Cover
Sekretariatet erindrede om, der frem mod næste bestyrelsesmøde kan
blive behov for at godkende udmøntningen af Virksomhedsprogrammet
og iværksætterindsatsen via REACT-EU-midlerne i skriftlig proces.
Sekretariatet orienterede om kommunikation af udmøntningerne vedr.
turisme og kontraktforlængelsen med CED, og at Virksomhedsprogrammet og iværksætterindsatsen først kommunikeres, når disse er endeligt godkendt af bestyrelsen. Desuden opdateres udmøntningsplanen
på bestyrelsens hjemmeside og andre kanaler.
Næste ordinære bestyrelsesmøde finder sted den 22. juni 2021. Mødet
planlægges afholdt i Slagelse, hvis det bliver muligt at mødes fysisk.

Appendiks 1
Klyngernes handlingsplaner
Erhvervs- og teknologiområde

Klyngeorganisation

Vurdering

Beslutning

Miljøteknologi

CLEAN

GRØN

Godkendt

Energiteknologi

Energy Cluster Denmark

GUL

Godkendt på betingelse af aftale med sekretariatet om udeståender.

Fødevarer og bioressourcer

Food & Bio Cluster Denmark

GUL

Digitale teknologier

DigitalLead

GRØN

Godkendt

Design, mode og møbler

Lifestyle & Design Cluster

GRØN

Godkendt

Maritime erhverv og logistik

MARLOG

GRØN

Godkendt

Life science og velfærdsteknologi

Danish Life Science Cluster RØD

Byggeri og anlæg

We Build Denmark

GRØN

Ikke godkendt. Besluttet, at handlingsplanen senere kan godkendes i særskilt proces
med formanden efter sekretariatets indstilling.
Godkendt

Finans og fintech

Copenhagen FinTech

GRØN

Godkendt

Avanceret produktion

MADE

GRØN

Godkendt

Robot- og droneteknologi

Odense Robotics

GRØN

Godkendt

Animation, spil og film

Vision Denmark

GRØN

Godkendt

Lydteknologi

Danish Sound Cluster

GRØN

Godkendt

Forsvar, rum og sikkerhed

CenSec

GRØN

Godkendt

Godkendt på betingelse af aftale med sekretariatet om udeståender.
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Appendiks 2
Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter
Projekttitel

Ansøger

SUSTAINABLE CHOICE CPH

Wonderful Copenhagen

HIKE FYN - Bæredygtig vandreturisme
på Fyn og Øerne
Vestkysten, som samlet powerbrand

Erhvervshus Fyn P/S

Bæredygtig destinationsudvikling gennem internationale styrkepositioner
Indlandsturisme og fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet
ASK ME – Skab turismeværdi med frivillige
Bedre adgang og mobilitet – oplev endnu
mere på cykel Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land
Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Vild med Natur – bæredygtig outdoor oplevelsesudvikling
MEET FYN - erhvervsturisme som driver
for erhvervsudvikling
Danmarks Maddestinationer

Destination Nord FMBA

E.A.T. - Eating and Tourism

VisitHerning

Bæredygtige destinationer i praksis

Danske Destinationer

GREEN INVEST – SUSTAINABLE
BUILDINGS IN COASTAL & NATURE
TOURISM

Dansk Kyst- og Naturturisme

Destination Nordvestkysten

Ansøgt DEM (kr.)

Indstillet DEM (kr.)

Samlet score
0-100

Beslutning (kr.)

7.500.000,00

7.500.000,00

88

7.500.000,00

5.712.750,00

5.725.250,00

86

5.725.250,00

11.000.000,00

11.000.000,00

85

11.000.000,00

2.310.750,00

2.310.750,00

84

2.310.750,00

1.640.880,00

1.640.880,00

83

1.640.880,00

7.061.700,00

7.061.700,00

83

7.061.700,00

1.893.280,00

1.893.280,00

80

1.893.280,00

1.475.000,00

1.475.000,00

78

1.475.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

75

1.440.000,00

4.261.000,00

4.261.000,00

73

4.261.000,00

4.939.000,00

4.939.000,00

70

4.939.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

69

1.300.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00

68

2.940.000,00

632.000,00

632.000,00

67

632.000,00

Destination Vesterhavet
Fonden VisitAarhus
Destination Fjordlandet
VisitNordsjælland
VisitSydsjælland-Møn A/S
Destination Fyn (en del af
Erhvervshus Fyn P/S)
Visit Lolland-Falster A/S
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Projekttitel

Ansøger

Gentænk Kulturturismen: Fremtidens bæredygtige attraktioner i Destination Trekantområdet
Autentisk Lokalt Værtskab på Sydsjælland & Møn
De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen – fase 2
Dansk luksus og high-end turisme ud af
krisen
Danmark – Fra Virtuel til Virkelighed

Destination Trekantområdet

Handling for Handel på Sydsjælland og
Møn
CLAYTOPIA
Bedre kommerciel sammenhæng mellem
kystturismen og Jammerbugt Kommunes
hovedbyer
Konkurrerende samarbejde mellem virksomheder i nye danske destinationer
Udvikling af projektet Samsø Strandhotel

VisitSydsjælland-Møn A/S
Destination Sønderjylland
Balder
Foreningen Dansk Socialarbejde
VisitSydsjælland-Møn A/S
Guldagergaard

Ansøgt DEM (kr.)

Indstillet DEM (kr.)

Samlet score
0-100

Beslutning (kr.)

2.496.000,00

2.496.000,00

67

2.496.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

66

1.250.000,00

2.795.000,00

2.795.000,00

65

2.795.000,00

1.080.500,00

0,00

56

0,00

826.850,00

0,00

56

0,00

1.000.000,00

0,00

53

0,00

675.000,00

0,00

52

0,00

676.500,00

0,00

47

0,00

1.095.031,60

0,00

45

0,00

2.343.700,00

0,00

21

0,00

Jammerbugt Kommune
Professionshøjskolen UCN
Samsø Strandhotel A/S

