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Formål
Bestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af 40 mio. kr. fra reserven af de decentrale erhvervsfremmemidler til de europæiske digitale innovationshubs i Danmark.
Derudover orienteres om status på de 13,5 mio. kr. af bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler, som er øremørket en Brexit-indsats.
Baggrund
Bestyrelsen har inden bestyrelsesmødet den 22. juni 2021 en reserve på 93,1 mio. kr.
af de decentrale erhvervsfremmemidler for indeværende år. Bestyrelsen godkendte
på mødet den 21. april 2021 at udmønte reserven på de kommende bestyrelsesmøder
i 2021 inden for de strategiske fokusområder turisme, opfølgning på regionale vækstteams, innovation samt internationalisering. Inden for innovation godkendte bestyrelsen, at reserven fx kan anvendes til finansiering af de europæiske digitale innovationshubs mhp. at styrke en langsigtet indsats, som understøtter danske SMV’ers innovationskraft.
Reserven er ekskl. de 13,5 mio. kr., som bestyrelsen tidligere har øremærket til en
Brexit-indsats. Bestyrelsen besluttede på mødet den 21. april at udskyde beslutningen
om eventuelt at tilføre disse midler til reserven, indtil der foreligger yderligere viden
om indholdet og omfanget af den kommende tværministerielle Brexit-indsats, så et
eventuelt overlap hertil undgås. Da der fortsat ikke er truffet endelig beslutning
om den tværministerielle Brexit-indsats, vurderes det, at det fortsat er for tidligt at
afgøre, hvorvidt midlerne skal tilgå reserven.
Løsning
Europæiske digitale innovationshubs i Danmark
Det foreslås, at bestyrelsen prioriterer 40 mio. kr. fra 2021-reserven af decentrale erhvervsfremmemidler til medfinansiering af de kommende digitale innovationshubs i
Danmark.
Anvendelsen af nye digitale teknologier og data er lav hos danske SMV’er ift. de
OECD-lande, vi typisk sammenligner os med (Nederlandene, Storbritannien, Tyskland, Finland, Norge og Sverige). Det er en udfordring, fordi virksomhedernes konkurrenceevne bl.a. afhænger af anvendelsen af fx data, kunstig intelligens og robotter.
Danmark har stærke videnmiljøer inden for disse områder, men der ligger et potentiale i at bringe denne viden og de nye teknologier ud til endnu flere SMV’er.
Danmark vil i perioden 2021-2027 modtage ca. 110 mio. kr. fra EU til etablering af
digitale innovationshubs. Disse nye hubs får til formål at fremme optaget af digitale
teknologier i SMV’er gennem fire hovedindsatser: 1) Test før investering; 2) Færdigheder og træning; 3) Støtte til at finde investeringer; 4) Adgang til innovationsøkosystemer og netværksmuligheder. De er et led i implementeringen af EU’s kommende
Digital Europe-program, hvor der skal udpeges et netværk af European Digital Innovation Hubs i hele Europa.

2/3

Dagsordenspunkt
4.7

Cover – Reserve af decentrale erhvervsfremmemidler:
Udmøntning og tilførsel af midler

Bilag 4.7.1

Der er samlet partnerskaber om i alt fem danske hubs-kandidater, som samlet dækker
hele landet. Danmark har indstillet alle fem kandidater til EU, så virksomheder i hele
landet kan få adgang til ydelserne.
De danske hubs skal søge midler direkte fra EU i en lukket udbudsrunde forventeligt
inden udgangen af 3. kvartal 2021. Det øremærkede beløb til Danmark fra EU forventes at være ca. 110 mio. kr. samlet for perioden 2021-2027. De enkelte hubs skal
tilvejebringe en tilsvarende medfinansiering. Samlet set vurderes der imidlertid ikke
at være tilstrækkelig finansiering til at udvikle stærke partnerskaber med kritisk
masse i indsatserne. Derved vil budgetterne for alle fem partnerskaber ikke kunne
imødekommes alene inden for rammerne for den europæiske finansiering. Det er derfor vigtigt for en landsdækkende og effektiv indsats, at der tilføres yderligere midler.
Det bemærkes, at fem af de syv regionale vækstteams har anbefalet konkrete initiativer i de kommende hubs mhp. på at løfte lokale udfordringer med at skabe optag af
digitale teknologier i virksomhederne. De fem vækstteams lægger op til et tættere
samarbejde mellem relevante aktører inden for test, innovation og finansiering faciliteret i ”hubsene” mhp. at samskabe nye sammenhængende services, der øger teknologioptag og innovation i virksomhederne.
De danske partnerskaber om de digitale innovationshubs er forankret i erhvervshusene og består af klynger, GTS’er og videninstitutioner mv. De bygger således oven
på den eksisterende arbejdsdeling i erhvervsfremmesystemet, så overlap og knopskydning undgås. Partnerskaberne skal understøtte og udvikle nye sammenhængende
ydelser på tværs af deltagernes virkemidler, der målrettet møder den enkelte virksomheds behov. Virksomhederne vil på den måde indgå i en uvildig sparring om digitalt
optag, som er direkte koblet til skræddersyede forløb, der kan tilføre ny viden og
konkrete løsninger. Det kan fx indeholde hjælp til brug af data i forretningsudviklingen, test og tilpasning af teknologier til understøttelse af specifikke forretningsområder eller nye produkter, videndeling med forskningsmiljøer, opkvalificering af ITkompetencer, hjælp til forandringsprocesser eller indhentning af finansiering.
Ved at afsætte midler til at medfinansiere de nye hubs kan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse understøtte, at alle fem hubs kan opnå europæisk finansiering og derved
en landsdækkende indsats med kritisk masse. Det vil give bestyrelsen mulighed for
sidenhen at iværksætte og skalere tiltag i regi af de nye partnerskaber, herunder i
opfølgningen på anbefalinger fra de regionale vækstteams.
Det foreslås derfor at afsætte 40 mio. kr. fra 2021-reserven af de decentrale erhvervsfremmemidler til at understøtte digitale innovationshubs i hele Danmark i projektperioden 2022-2024. Midlerne foreslås fordelt med ½ vægt på befolkningstal og ½ vægt
på en ligelig fordeling mellem de enkelte hubs. Således afvejes hensynet til kritisk
masse i den enkelte hub og størrelsen af det område, som hubben dækker. Den foreslåede fordeling fremgår af følgende tabel:
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Tabel 1. Forslag til fordeling af DEB-midler til de 5 hubs
Nord- Midtjylland Sydjylland Fyn
jylland
Decentrale erhvervsfremmemidler (mio. kr.)

6,0

8,4

6,8

5,6

Greater
Copenhagen
13,2

De 40 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler gives under betingelse af, at de danske hubs udpeges af Kommissionen. Hvis et eller flere erhvervshuse ikke udpeges af
Kommissionen, bortfalder tilsagnene til de pågældende erhvervshuse. Det er vurderingen, at medfinansiering fra bestyrelsen vil stille de danske kandidater bedre i den
europæiske proces og muliggøre fem hubs fordelt i hele landet.
Kommunikation
Sekretariatet vil umiddelbart efter bestyrelsesmødet udsende pressemeddelelse om
udmøntning af midler til de digitale innovationshubs.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen
• godkender, at 40 mio. kr. fra 2021-reserven af decentrale erhvervsfremmemider
prioriteres til de fem digitale innovationshubs.
• Tager orienteringen om de 13,5 mio. kr. øremærket en Brexit-indsats til efterretning.

