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Formål
Bestyrelsen skal træffe beslutning om tildeling af tillægsbevillinger til to eksisterende projekter for i alt ca. 8,5 mio. kr., heraf 6.655.152 kr. i strukturfondsmidler og
1.777.045 kr. i decentrale erhvervsfremmemidler (DEM). Derudover skal bestyrelsen tage stilling til udvidelsen af den geografiske udstrækning af et projekt fra hovedstadsområdet til at have landsdækkende karakter.
Baggrund
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 at udmønte tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter uden annoncering og gennem direkte tildeling
uden for de ordinære ansøgningsrunder. Denne model blev valgt for at sikre en hurtig og effektiv udmøntning. Formålet med tilgangen er at løfte eksisterende velfungerende initiativer og bidrage til forenkling af erhvervsfremmesystemet. Tilgangen
harmonerer desuden med erhvervshusenes indspil til udmøntningsfokus i 2021.
Der indstilles til dette møde to projekter til tillægsbevillinger; ét inden for indsatsområdet grøn omstilling og ét inden for området innovation og klynger.
De projekter, som indstilles til tillægsbevillinger, har scoret højest på de kriterier, som
bestyrelsen tidligere har besluttet at lægge til grund for direkte tildeling af tillægsbevillinger (behov og efterspørgsel, effektkæde, lokal og regional forankring, forenkling
og samarbejde på tværs).
Sekretariatet har været i dialog med de to projekter og drøftet mulighederne for at øge
projekternes aktiviteter gennem tillægsbevilling og forlængelse af projekterne. Begge
projekter er positive. Indstillingsnotater på de to projekter kan tilgås på Admincontrol.
Herudover indstilles et projekt med en væsentlig projektændring til udvidelse af projektets geografiske udbredelse fra alene at være regionalt til at være landsdækkende.
Projektet tildeles ikke en tillægsbevilling, men sagen skal besluttes af bestyrelsen, jf.
bestyrelsens forretningsorden § 9, stk. 4,
Løsning
Indstilling til tillægsbevillinger:
Bæredygtig Bundlinje Bornholm (Gate 21)
Formålet med projektet er at støtte SMV’ere på Bornholm i grøn forretningsudvikling
med fokus på energi- og materialeeffektivisering. Projektet bidrager derigennem til
realiseringen af Bornholms ’Bright green Island’ strategi og mål om CO2 neutralt
samfund i 2025. Fokus på tillægsbevillingens aktiviteter er gennemførelse af et ekstra
hold på 6-8 virksomheder, der får individuelle skræddersyede rådgivningsforløb og
videre udvikling af de grønne forretningsmodeller for virksomheder, der allerede deltager.
Indstillet tillægstilsagn: 1.497.620, 60 kr. i EU-tilskud og 487.924,79 kr. i DEM tilskud.
Future Food & Bioressource Innovation DK (Food & Bio Cluster Denmark)
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Formålet med projektet er at udvikle et innovationsprogram for fødevarer og bioressourcer, som skal skabe nye innovative produkter/services i danske SMV’er gennem
innovationssamarbejder med vidensinstitutioner og på den måde øge antallet af innovative virksomheder. Med udvidelsen af projektet vurderes det, baseret på udgiftsniveauet for de i projektet allerede etablerede innovationssamarbejder, at der kan gennemføres yderligere 4-6 innovationssamarbejder. Dermed udvides projektet med minimum 8 virksomheder, hvoraf minimum fire modtager støtte med henblik på at introducere produkter, der er nye på markedet eller nye for virksomheden.
Food and Bio Cluster Denmark er udpeget klyngeorganisation for 2021-24 for området fødevarer & bio ressourcer.
Indstillet tillægstilsagn: 5.157.532,00 kr. i EU-tilskud og 1.289.120,56 kr. i DEM tilskud
Indstilling til væsentlige projektændringer:
KOMPAS (MARLOG)
Projektet går ud på at hæve det formelle kompetenceniveau hos arbejdsstyrken i maritime virksomheder i hovedstadsregionen. Projektet ønsker at blive landsdækkende.
Projektet er igangsat af Vækstforum Hovedstaden inden erhvervsfremmereformen.
En geografisk udvidelse af projektet fra hovedstadsregionen til hele Danmark giver
mulighed for, at projektet kan opnå den ønskede effektskabelse samt mulighed for at
nå bredere ud og vil komplementere MARLOG’s konsolidering som landsdækkende
klyngeorganisation, herunder med fokus på inddragelse af logistiksektoren i et samarbejde med det maritime erhverv.
MARLOG er udpeget klyngeorganisation for 2021-24 for området maritime erhverv
og logistik.
Videre proces
I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tillægstilsagn. Endeligt tillægstilsagn forventes
udstedt i august 2021.
Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder løbende få indstillet tillægsbevillinger inden for de indsatsområder, hvor der er betydelige tilbageløbsmidler til rådighed.

Indstilling

Kommunikation
Sekretariatet giver projekterne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer
nyhed om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mødet på bestyrelsens hjemmeside.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender
• vedlagte indstillinger til tillægsbevillinger for projekterne ’Bæredygtig Bundlinje Bornholm’ og ’Future Food & Bioressource Innovation DK’
• indstilling vedr. væsentlige ændringer til projektet ’KOMPAS’.

