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 Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S  

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Kathrine Forsberg, adm. direktør, Atea A/S  

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S 

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation  

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune  

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune  

• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune  

• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  

• Claus Jensen, formand, CO-Industri  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune   

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune  

 

Til stede fra Erhvervsministeriet  

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen  

• Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen  

• Pernille von Lillienskjold, kontorchef, Erhvervsstyrelsen  

• Frederik Rostrup Nielsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen (kun pkt. 2) 

• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntning, Erhvervsstyrelsen  

• Kasper Juel Gregersen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 
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1. Velkomst ved formanden 

 Bilag 1.1: Cover   

  

 Formanden bød velkommen til det første fysiske møde i bestyrelsen siden 

oktober 2020 og gennemgik dagsordenen. Formanden fandt, at bestyrelsen 

påtager sig en vigtig og vanskelig opgave, der gør en stor forskel for de 

danske virksomheder, herunder virksomheder der er ramt af konsekven-

serne af Covid-19-pandemien. Med de store beløb, bestyrelsen udmønter, 

er det godt igen at være fysisk samlet om opgaven. Bestyrelsen har en vig-

tig opgave i at sikre, at de mange indsatser kommer helt ud i landet og 

bringes i spil til gavn for særligt de små og mellemstore virksomheder. Det 

ligger bestyrelsen meget på sinde, at leverancekanalerne fungerer godt, og 

at virksomhederne oplever et tilgængeligt erhvervsfremmesystem. 

 

 Dernæst orienterede formanden om, at de resterende tre handlingsplaner 

for klyngernes aktiviteter, finansieret af bestyrelsens midler i 2021, er god-

kendt siden seneste bestyrelsesmøde. Det drejer sig om handlingsplaner for 

hhv. energi- og fødevare-/bioressourceklyngen samt handlingsplanen for 

life science- og velfærdsteknologiklyngen. Hermed er alle 14 klynger godt 

i gang for bestyrelsens midler. Bestyrelsen noterede sig orienteringen. 

 

2. Temadrøftelse: Regionale vækstteams 

  

 2.1. Anbefalinger fra regionale vækstteams og bestyrelsens rolle (til 

orientering og drøftelse) 

 Bilag 2.1.1: Cover 

 Bilag 2.1.2: Faktaark med anbefalinger fra de syv regionale vækstteams 

 Bilag 2.1.3: Danmarkskort med potentielle fyrtårne 

 Appendiks 2.1.a: Anbefalinger fra regionale vækstteams 

  

 Indledningsvist præsenterede formanden temadrøftelsen, hvor bestyrelsen 

skulle drøfte, hvordan den ønsker at understøtte arbejdet med at følge op 

på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

 

 Herefter gav formanden ordet til Anders Thusgaard, statens repræsentant i 

bestyrelsen. Anders Thusgaard kvitterede på vegne af regeringen for det 

store arbejde, der er lagt i arbejdet med de regionale vækstteams, herunder 

fra bl.a. bestyrelsens repræsentanter. Regeringen vil nu tage stilling til, 

hvordan der følges op på anbefalingerne. 

 

Efterfølgende orienterede formanden kort fra sin deltagelse i et møde d. 

31. maj 2021, hvor formændene for de syv regionale vækstteams afleve-

rede deres anbefalinger til regeringen. 

 

Bestyrelsens repræsentanter i de enkelte vækstteams præsenterede derefter 

kort visionen bag anbefalingerne, de bærende elementer i fyrtårnene og de 

vigtigste faktorer for en god start. Bestyrelsen drøftede på den baggrund, 

hvordan den kan understøtte fyrtårnene, og hvilke særlige opmærksom-

hedspunkter, der forudses i det videre arbejde. På tværs af bestyrelsen blev 

der kvitteret for arbejdet i de regionale vækstteams og de foreslåede visio-

ner og anbefalinger. Bestyrelsen erklærede sig klar til både på den korte og 

lange bane at følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams og 

understøtte lokale erhvervsfyrtårne.   
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 Bestyrelsen drøftede desuden, hvordan en række anbefalinger hos forskel-

lige vækstteams vedrørende en bredere genstartsdagsorden, herunder tu-

risme, bedst integreres i det samlede opfølgningsarbejde. Anvendelse af 

eksisterende strukturer blev påpeget som vigtig. I forlængelse heraf aner-

kendte bestyrelsen den ekstraordinært vanskelige situation for turismeer-

hvervet og i særdeleshed møde- og konferenceturismen i de større byer og 

mest presserende Hovedstaden. Bestyrelsen drøftede mulige greb for at un-

derstøtte genopretning i denne sektor via tiltag, der falder uden for er-

hvervsfremme, såsom at animere til øget efterspørgsel. Formanden ville i 

den anledning gå i dialog med udvalgte erhvervsorganisationer. 

 

 2.2. Opfølgning på anbefalinger fra regionale vækstteams (til drøftelse 

og evt. beslutning) 

 Bilag 2.2.1: Cover  

  

 Bestyrelsen drøftede sekretariatets forslag til kommunikationen om anbe-

falingerne fra de regionale vækstteams, herunder med en forventning om, 

at der efter sommer åbnes for ansøgninger til at gennemføre konkrete ind-

satser, som kan føre til opdyrkning og udvikling af lokale erhvervsfyrtårne, 

samt en opfordring til at aktørerne om at samle sig i operationelle konsor-

tier, der kan løfte opgaven med at udvikle et lokalt erhvervsfyrtårn. Besty-

relsen drøftede endvidere yderligere finansiering med bestyrelsens midler 

såvel i 2021 som i de kommende års udmøntningsplaner. 

 

 Bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere 45 mio. kr. til opfølgning på 

anbefalingerne fra de regionale vækstteams fra sin reserve af decentrale 

erhvervsfremmemidler i 2021 og at kommunikere sine forventninger til 

åbning for ansøgninger efter sommer. 

 

3. Publikation om SMV’ernes tilstand samt virksomhedspanel (til 

drøftelse og beslutning)  

 Bilag 3.1: Cover 

 Bilag 3.2: Udkast til publikation om SMV’ernes tilstand 

 Bilag 3.3: Lanceringsplan 

 Appendiks 3.a: Rapport for virksomhedspanel 

 

Bestyrelsen drøftede udkast til en ny publikation om SMV’ernes tilstand, 

som sekretariatet har udarbejdet på grundlag af input fra bestyrelsens 

virksomhedspanel suppleret med erhvervsdata om produktivitet, be-

skæftigelse mv. 

 

Publikationen tegner et billede af et SMV-landskab, der stod stærkt ved 

pandemiens begyndelse. Data fra virksomhedspanelet viser, at 

SMV’erne i foråret 2021 generelt så lyst på fremtiden. Visse sektorer og 

erhvervsområder var imidlertid særligt hårdt ramt af pandemiens følger, 

hvilket bestyrelsen ønskede adresseret. 

 

Sekretariatet lagde med udkastet op til et fokus på genstart af SMV’erne 

efter COVID-19 med udgangspunkt i data vedrørende fire drivkræfter 

for vækst og udvikling i form af digitalisering og automatisering, grøn 

omstilling og cirkulær økonomi, kvalificeret arbejdskraft og social in-

klusion samt internationalisering. 
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Bestyrelsen drøftede balancen mellem at fokusere på de steder, hvor 

SMV’erne står stærkt, og de felter, hvor der er et udviklingsbehov, fx i 

relation til kvalificeret arbejdskraft og optaget af digitale teknologier. 

Det blev overvejet, hvorvidt publikationen i højere grad kunne pege på 

mulige felter, hvor bestyrelsen kan fokusere sine kommende indsatser, 

hvortil sekretariatet bemærkede, at det er ambitionen, at viden fra publi-

kationen anvendes i forberedelsen af relevante udmøntninger. 

 

Trods en generelt god sundhedstilstand blandt SMV’erne overvejede be-

styrelsen, om der i data spores begyndende tegn på en mindre fremgang 

end i det foregående årti, og mindede om, at det fortsat er nødvendigt at 

understøtte udviklingsbehov på forskellige niveauer alt efter den enkelte 

virksomheds tilstand og kapacitet. Et marginalt forspring eller aktuel in-

ternational konkurrencefordel mistes hurtigt. SMV’erne står overfor et 

voksende behov for at kunne omstille forretningen hurtigere. 

 

Bestyrelsen overvejede, om der med fordel kan segmenteres yderligere 

blandt SMV’er, så der i højere kan ses på mønstre hos henholdsvis min-

dre og større SMV’er, og om publikationen ville kunne indfange bidra-

get til kvalificeret arbejdskraft fra de SMV’er, der optager lærlinge, ar-

bejder med opkvalificering mv. Desuden vurderede bestyrelsen, at pub-

likationen i højere grad kan reflektere den andel af SMV’erne, der for-

venter i mindre grad eller slet ikke at kunne rekruttere den nødvendige 

arbejdskraft. 

 

I relation til publikationens forord ønskede bestyrelsen at stå samlet som 

afsender heraf, og at det indholdsmæssige fokus også rummer, hvor er-

hvervsfremmesystemet i særdeleshed kan gøre en positiv forskel for 

SMV’erne. 

 

Vedrørende lancering af publikationen udtrykte bestyrelsen opbakning 

til sekretariatets oplæg, hvor der planlægges fælles kommunikationsind-

sats mellem formanden og erhvervsministeren samt en række drivkrafts-

fokuserede historier med deltagelse af udvalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

Bestyrelsen efterspurgte, at sekretariatet så vidt muligt præsenterer nye 

data fra virksomhedspanelet i efteråret, hvilket sekretariatet bekræftede. 

 

Bestyrelsen godkendte publikationen betinget af, at sekretariatet i dialog 

med formanden indarbejdede de relevante justeringer, der fulgte af be-

styrelsens bemærkninger fremsat på mødet. Bestyrelsen godkendte den 

forelagte lanceringsplan, herunder offentliggørelse af de pågældende 

materialer i august efter koordination med Erhvervsministeriet. 

 

4. Udmøntninger (til beslutning) 

  

 4.1. REACT-EU: Behandling af ansøgninger til virksomhedsprogram-

met  

 Bilag 4.1.1: Cover 

 Bilag 4.1.2: Oversigtsnotat 

 

På bestyrelsesmødet d. 21. april 2021 besluttede bestyrelsen, at virksom-

hedsprogrammet skulle have et bredt fokus på genstart af danske 

SMV’er gennem digitalisering, grøn omstilling og internationalisering. 
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Af hensyn til hurtig udmøntning blev erhvervshusene opfordret til at ind-

sende ansøgninger om midlernes udmøntning i fire spor: Digital omstil-

ling (120 mio. kr.), grøn omstilling (120 mio. kr.), genstart af hårdt ramte 

erhverv (inkl. internationalisering) (120 mio. kr.) og vækstpiloter i 

SMV’er (50 mio. kr.). De fire spor finansieres med REACT-EU-

midlerne. 

 

Regeringens sommer- og erhvervspakke, jf. dagsordenens punkt 4.5, in-

deholdt 30 mio. kr. målrettet eksport, som sekretariatet foreslog at tilføre 

indsatsen i virksomhedsprogrammet vedrørende genstart af hårdt ramte 

erhverv, dvs. internationalisering/eksportboost. 

 

Virksomhedsprogrammet skal formes og formidles som ét samlet pro-

gram med deltagelse af alle erhvervshuse, så virksomheder i hele landet 

kan søge under alle fire spor og møde en sammenhængende indsats.  

 

Sekretariatet redegjorde for behovet for at øge andelen af tilskudsmidler, 

der tilgår virksomhederne på tværs af programmet, og harmonisere støt-

tesatser til virksomhederne i det digitale og det grønne spor. Herudover 

gennemgik sekretariatet de overordnede kriterier indstillet til brug for 

erhvervshusenes udvælgelse af virksomheder i programmet. 

 

Bestyrelsen støttede udvidelsen af vækstpilot-sporet til at inkludere kort-

uddannede. Den fremsatte derudover et ønske om, at sekretariatet går i 

dialog med erhvervshusene om, hvorvidt der med fordel kan gives bre-

dere og mere fleksible ansøgningsmuligheder, særligt vedrørende inter-

nationale aktiviteter, hvor behovet for løbende at kunne igangsætte akti-

viteter er størst. 

 

Ydermere bemærkede bestyrelsen, at programmet først fordrer en stor 

kapacitetsmæssig opskalering hos erhvervshusene og dernæst en velek-

sekveret nedskalering, når finansieringen fra REACT-EU ophører i 

2023. Sekretariatet replicerede, at der netop af den grund er lagt op til en 

implementeringsmodel for REACT-EU-midlerne, der tager højde for 

dette, ved at langt størstedelen af midlerne skal gives i tilskud til virk-

somhederne og ved at understøtte digital adgang til programmet via 

Virksomhedsguiden og anvendelse af digitale brugerløsninger baseret på 

velkendte projektmodeller, inspireret af bl.a. SMV:Digital. 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingerne om at afgive de pågældende til-

sagn, der fremgår af appendiks 1 i overensstemmelse med de konkrete 

konditioner beskrevet i mødematerialet, herunder betingelser vedrø-

rende andele af tilskudsmidler til virksomheder og harmonisering af støt-

tesatser. Hermed udstedes to tilsagn på i alt 120 mio. kr. vedrørende di-

gital omstilling til Erhvervshus Midtjylland, to tilsagn på i alt 60 mio. kr. 

vedrørende genstart af hårdt ramte erhverv til Erhvervshus Hovedstaden, 

to betingede tilsagn på i alt 120 mio. kr. vedrørende grøn omstilling til 

Erhvervshus Nordjylland, to betingede tilsagn på i alt 60 mio. kr. samt 

yderligere et tilsagn på 30 mio. kr. fra sommer- og erhvervspakken til 

Erhvervshus Sydjylland vedrørende eksportboost og endelig et betinget 

tilsagn på 50 mio. kr. vedrørende vækstpiloter til Erhvervshus Sjælland.  

 

Endvidere godkendte bestyrelsen, at sekretariatet i dialog med erhvervs-

husene kan aftale fremtidige justeringer af støttesatser og -beløb til 



 6/14 

 

 

virksomhederne i de enkelte spor, hvis efterspørgslen fra virksomhe-

derne vurderes at kræve det, og at erhvervshusene implementerer de 

overordnede udvælgelseskriterier for at udvælge ansøgninger fra virk-

somheder til programmet.  

 

 4.2. REACT-EU: Behandling af ansøgning til bred iværksætterindsats  

 Bilag 4.2.1: Cover 

 Bilag 4.2.2: Oversigtsnotaet 

 

Bestyrelsen skulle godkende implementering af den brede iværksætter-

indsats, hvor det på bestyrelsesmødet i d. 21. april blev besluttet at tildele 

60 mio. kr. fra REACT-EU til erhvervshusene til en skalering af projek-

tet Iværksætterdanmark, der er forankret hos Erhvervshus Hovedstaden, 

og som derfor vil være tilsagnsmodtager, jf. appendiks 2. 

 

Sekretariatet vurderede, at den modtagne ansøgning i overensstemmelse 

med bestyrelsens ønsker rummer en skalering, der sætter yderligere fo-

kus på grønne iværksættere, kvindelige iværksættere og faglærte iværk-

sættere. Med skaleringen muliggøres desuden 1:1-rådgivning af iværk-

sættere via tilskud til private rådgivere, et udvidet projektpartnerskab 

med styrket fokus på kompetencer inden for det grønne og bæredygtige 

område og styrket sammenhæng med lokal erhvervsservice. Fonden for 

Entreprenørskab vil indgå i projektet efter nærmere afklaring af den kon-

krete rolle.  

 

Bestyrelsen ønskede bekræftelse af, at udvælgelseskriterierne for støtte 

til iværksætterne bliver transparente og objektive, hvilket sekretariatet 

bekræftede. Herudover bemærkede bestyrelsen, at det er vigtigt, at lokal 

erhvervsservice har en rolle i eksekveringen med henblik på bl.a. at opnå 

et godt rekrutteringsgrundlag. 

  

 Bestyrelsen godkendte skaleringen af projektet og de overordnede kriterier 

for udvælgelse af iværksættere, hvormed Erhvervshus Hovedstaden opnår 

tilsagn på 60 mio. kr. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til at indgå kon-

trakt med Erhvervshus Hovedstaden og i den sammenhæng gennemføre 

legalitetskontrol af ansøgningen, herunder foretage evt. nødvendige akti-

vitetsmæssige justeringer som følge heraf. 

  

 4.3. REACT-EU: Behandling af ansøgning til specialiseret iværksæt-

terindsats målrettet styrkepositioner 

 Bilag 4.3.1: Cover 

 Bilag 4.3.2: Oversigtsnotat 

 

Under dette punkt skulle bestyrelsen drøfte udmøntning af 120 mio. kr. 

afsat til ansøgninger under REACT-EU til en specialiseret iværksætter-

indsats målrettet styrkepositioner. Bestyrelsen havde tidligere besluttet, 

at indsatsen skulle gennemføres som en direkte tildeling til at skalere det 

eksisterende projekt Beyond Beta, der er et iværksætterprojekt igangsat 

af bestyrelsen i 2019, og som er forankret hos Erhvervshus Hovedstaden. 

Opdraget fra bestyrelsen var, at indsatsen skulle omfatte alle erhvervs-

huse og klynger. 

  

 Erhvervshus Hovedstaden havde indsendt en ansøgning, der efter sekre-

tariatets vurdering ikke levede op til kravet om en sammenhængende 
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indsats, hvor der i utilstrækkelig grad tages højde for forskelle i klynger-

nes kapacitet og erfaring med iværksætterindsatser såvel som iværksæt-

ternes behov og potentialer inden for det enkelte erhvervs- og teknologi-

område. Sekretariatet vurderede endvidere, at ansøgningen ikke indfrier 

forventningerne til synergi og videreudvikling i relation til det eksiste-

rende projekt, og at den planlagte model for udvælgelse af iværksættere, 

hvor processen varetages individuelt af hver klynge, er utilstrækkelig til 

at sikre en åben og transparent proces samt ligebehandling af virksomhe-

der, der søger om støtte under projektet. Af disse grunde indstillede se-

kretariatet ansøgningen til afslag. 

 

 Bestyrelsen anerkendte, at aktørerne står over for en kompleks opgave, 

og at der på meget kort tid er behov for at udvikle en operativ model, der 

kan tilpasses lokale og sektorielle behov inden for en stærk og fælles pro-

jektramme baseret på Beyond Beta. Bestyrelsen understregede behovet 

for at finde en model, der dels honorerer variationer i behov og kapacitet 

på tværs af styrkepositioner og klynger, dels bygger oven på det funda-

ment, der er i det nuværende accelerationsprogram Beyond Beta.  

 

 Bestyrelsen udtrykte en forhåbning om, at aktørerne vil fortsætte de fæl-

les bestræbelser på samarbejde til gavn for iværksætterne, og gentog in-

tentionen om, at skaleringen kom til at favne alle klynger, der kan og vil 

være en del af den samlede indsats. 

 

 Bestyrelsen besluttede at give afslag på ansøgningen og gav sekretariatet 

mandat til at fortsætte dialogen med erhvervshuse og klynger med fokus 

på at styrke den tværgående projektramme, herunder hensyntagen til ef-

fektivitet, transparens og ligebehandling, og relevant tilpasning baseret 

på behov, erfaringer, kapacitet mv. i den enkelte klynge med henblik på 

indsendelse af en revideret ansøgning, der evt. kan forelægges til besty-

relsens godkendelse i skriftlig procedure. 

 

 4.4. REACT-EU: Behandling af ansøgning til specialiseret iværksæt-

terindsats målrettet turisme 

 Bilag 4.4.1: Cover 

 Bilag 4.4.2: Oversigtsnotat 

 

Bestyrelsen skulle beslutte udmøntningen af en pulje på 20 mio. kr. til 

ansøgninger målrettet en specialiseret iværksætterindsats for turismeer-

hvervet, jf. appendiks 4. 

 

Indsatsen, der blev annonceret i forlængelse af bestyrelsesmødet d. 21. 

april, resulterede i én ansøgning fra et konsortium ledet af Dansk Kyst- og 

Naturturisme. Fokus i ansøgningen er på at fremme iværksætteri, udvikling 

og innovation i turismebranchen med særligt fokus på bæredygtighed og 

grønne løsninger samt øget digitalisering og brug af nye teknologier. 

 

Sekretariatet redegjorde for sin vurdering af ansøgningen, hvoraf det frem-

gik, at der med projektets fokus på forretningsområderne kyst- og naturtu-

risme, storbyturisme og erhvervsturisme leveres en relevant indsats med 

sigte på at skabe en tydelig platform med tilhørende tilbud for iværksættere 

inden for turismeområdet. 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Dansk Kyst- og Naturtu-

risme opnår tilsagn på ca. 19,9 mio. kr. fra REACT-EU-midlerne. Materi-

alet offentliggøres først i forbindelse med kommunikation om indsatsen 

efter sommer. 

 

 4.5 Tilførsel af yderligere decentrale erhvervsfremmemidler fra som-

mer- og erhvervspakke 

 Bilag 4.5.1: Cover 

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet 

indgik den 4. juni 2021 aftale om en sommer- og erhvervspakke. Aftalen 

indeholder en række initiativer rettet mod turismeerhvervet og andre sår-

bare erhverv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er tildelt en rolle i 

udmøntning af to initiativer: 178 mio. kr. til hårdt ramte virksomheder, 

herunder turismen, og 10 mio. kr. til styrket markedsføring af kyst- og 

naturturismen. 

 

 Sekretariatet lagde op til at tilføre de 178 mio. kr. til den eksisterende om-

stillingspulje via et tillægstilsagn til Erhvervshus Hovedstaden med Er-

hvervshus Midtjylland som co-lead og i samarbejde med de øvrige er-

hvervshuse. Der blev lagt op til, at turismevirksomheder enten tildeles ét 

ekstrapoint, frem for tidligere to ekstrapoint, eller helt blev ligestillet med 

øvrige hårdt trængte virksomheder. Besluttede bestyrelsen at tildele turis-

mevirksomheder ét point, vil man fortsat tilgodese det hårdt ramte turis-

meerhverv, men samtidig brede fokus mere ud til øvrige hårdt ramte er-

hverv, herunder følgeerhverv til turismesektoren. Derudover blev der lagt 

op til, at de tidligere anvendte krav og kriterier i puljen så vidt muligt fast-

holdes med henblik på kontinuitet.  Tilsvarende kunne det være nødvendigt 

at se på konsortiets sammensætning i lyset af den bredere målgruppe 

 

 Oplægget fra sekretariatet omfattede også, at de tidligere anvendte krav og 

kriterier i puljen fastholdes i videst mulige omfang med henblik på konti-

nuitet. Sekretariatet vurderede dog, at de to ekstra point, der har været til-

delt virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervene, enten bør 

nedjusteres til et ekstra point eller helt undlades, så der opnås en øget spred-

ning i puljens nytte. Tilsvarende kunne det være nødvendigt at se på kon-

sortiets sammensætning i lyset af den brede målgruppe. 

 

 Herudover foreslog sekretariatet, at midlerne til omstillingspuljen fra som-

mer- og erhvervspakken suppleres af de 60 mio. kr. fra REACT-EU-

midlerne, der er afsat til en omstillingspulje under virksomhedsprogram-

met, hvormed den samlede omstillingspulje er på 238 mio. kr. Med sam-

menlægningen af puljerne opnås en enkeltstrenget struktur uden risiko for 

overlap. Er der ikke efterspørgsel efter de yderligere 60 mio. kr., kan mid-

lerne tilbageføres til øvrige aktiviteter i virksomhedsprogrammet. 

 

 Vedrørende midlerne målrettet turismemarkedsføring foreslog sekretaria-

tet, at midlerne udmøntes direkte til et konsortium bestående af de 15 de-

stinationsselskaber uden for Dansk Storbyturisme, at der optages dialog 

med konsortiet om projektets støtteprocent med henblik på at opnå størst 

mulig medfinansieringsgrad, og at der undtagelsesvist tillades national 

markedsføring grundet turismeerhvervets ekstraordinære udfordringer. 
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 Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen på 178 mio. kr. til Erhvervshus 

Hovedstaden, sammenlægningen af de pågældende puljer til én omstil-

lingspulje og en justering af ekstrapoint til turismevirksomheder fra to po-

int til et point. Bestyrelsen gav sekretariatet mandat til i dialog med kon-

sortiet at afklare evt. behov for yderligere justering af krav og kriterier og 

muligvis en mindre ændring af konsortiets sammensætning. 

 

 Bestyrelsen godkendte den direkte tildeling af 10 mio. kr. til et konsortium 

bestående af de 15 destinationsselskaber og Danske Destinationer målrettet 

en markedsføringsindsats, der ekstraordinært kan omfatte national mar-

kedsføring, og hvor sekretariatet har mandat til at gå i dialog med de på-

gældende destinationsselskaber og Danske Destinationer om det nærmere 

projektindhold og den specifikke støtteprocent. 

  

 4.6 Strukturfondene: Tillægsbevillinger og projektændringer 

 Bilag 4.6.1: Cover 

 Appendiks 4.a: Økonomisk overblik juni 2021 

  

 Under dette punkt skulle bestyrelsen træffe beslutning om at udmønte ikke-

forbrugte strukturfondsmidler (såkaldte tilbageløbsmidler) medfinansieret 

med decentrale erhvervsfremmemidler til to eksisterende projekter indstil-

let af sekretariatet. Derudover skulle bestyrelsen tage stilling til en princi-

piel projektændring, der ikke skønnedes at ligge inden for sekretariatets 

beslutningskompetence i henhold til bestyrelsens forretningsorden. 

 

 Sekretariatet redegjorde for håndteringen af tilbageløbsmidler udmøntet 

som tillægsbevillinger efter indstilling fra sekretariatet på baggrund af en 

række udvælgelseskriterier, hvilket sker i overensstemmelse med en pro-

cedure, der er besluttet af bestyrelsen. 

 

 Inden for de indsatsområder under strukturfondene, hvor der aktuelt var 

tilbageløbsmidler til rådighed, havde sekretariatet indstillet to projekter til 

tillægsbevillinger, jf. appendiks 5. 

 

 Bestyrelsen godkendte de to tillægsbevillinger, hvormed Food & Bio Clu-

ster Denmark opnår tilsagn på i alt ca. 6,4 mio. kr., og Gate21 opnår tilsagn 

på i alt ca. 2 mio. kr. 

 

 Bestyrelsen behandlede endvidere en henvendelse fra et projekt (Kompas) 

forankret hos Marlog om at udvide projektets udstrækning fra hovedstads-

regionen til at omfatte hele landet. Sekretariatet vurderede, at ændringen 

harmonerer med Marlogs konsolidering som en landsdækkende klyngeor-

ganisation. 

 

 Bestyrelsen godkendte den ønskede projektændring.  

 

 4.7. Reserve af decentrale erhvervsfremmemidler: Udmøntning og til-

bageførsel af midler 

 Bilag 4.7.1: Cover 

 Bilag 4.7.2: Baggrundsnotat om European Digital Innovation Hubs 

  

Bestyrelsen godkendte på mødet d. 21. april at udmønte reserven af de 

decentrale erhvervsfremmemidler inden for de strategiske fokusområder 

turisme, opfølgning på regionale vækstteams, innovation samt 
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internationalisering. Inden for innovation godkendte bestyrelsen, at re-

serven fx kunne anvendes til finansiering af de europæiske digitale in-

novationshubs med henblik på at styrke SMV’ers innovation gennem 

optag af digitale teknologier. 

 

Danmark modtager i perioden 2021-2027 ca. 110 mio. kr. fra EU til etab-

lering af digitale innovationshubs. Disse hubs er et led i implementerin-

gen af EU’s kommende Digital Europe-program, hvor der skal udpeges 

et netværk af European Digital Innovation Hubs i hele Europa. 

 

Der er samlet partnerskaber om fem danske hubs med udgangspunkt i 

arbejdsdelingen i erhvervsfremmesystemet og prioriteringerne i forskel-

lige dele af landet. De danske partnerskaber er forankret i erhvervshu-

sene og består af klynger, GTS’er og videninstitutioner mv. EU-

programmets finansiering vurderes imidlertid at være utilstrækkelig til, 

at alle fem hubs kan opnå tilstrækkelig kritisk masse.  

 

Sekretariatet lagde op til, at bestyrelsen afsætter 40 mio. kr. af de decen-

trale erhvervsfremmemidler i 2021 som en yderligere finansiering af de 

nye hubs. Dermed kan bestyrelsen øge sandsynligheden for, at alle fem 

hubs opnår europæisk finansiering og kommer til at dække hele landet 

med kritisk masse i den enkelte hub. Det vil desuden give bestyrelsen 

bedre mulighed for senere at arbejde videre med sammenhængende ind-

satser på tværs af partnerskabernes virkemidler, herunder i opfølgningen 

på anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

 

Som svar på spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde sekretariatet for, at 

midlerne tilbageføres til bestyrelsens disposition, hvis partnerskaberne 

bag de enkelte hubs ikke udvælges af Europa-Kommissionen. 

 

Bestyrelsen spurgte ind til baggrunden for den foreslåede fordelings-

nøgle for allokering af bestyrelsens midler mellem de fem hubs. Sekre-

tariatet redegjorde for balanceringen af hensynet til kritisk masse i den 

enkelte hub og hensynet til virksomhedsgrundlaget i hver hubs opland 

og noterede sig bestyrelsens ønske om at genoverveje hensynene. 

 

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 40 mio. kr. fra reserven af decen-

trale erhvervsfremmemidler til de fem digitale innovationshubs som et 

betinget tilsagn til erhvervshusene for perioden 2022-2024 under forud-

sætning af, at bestyrelsen kan godkende en ny fordeling af midlerne, der 

muliggør, at Europa-Kommissionen kan udpege alle fem hubs, og at 

midlerne til den enkelte hub er betinget af, at den opnår finansiering hos 

Europa-Kommissionen. 

 

På sit møde d. 21. april besluttede bestyrelsen at udskyde beslutningen 

om eventuelt at tilbageføre 13,5 mio. kr., der tidligere var afsat til en 

Brexit-indsats, til reserven af decentrale erhvervsfremmemidler. Udsky-

delsen havde til formål at afvente yderligere viden om evt. statslige 

Brexit-tiltag, hvorom der ikke kunne forelægges nye informationer på 

mødet. 

 

Sekretariatet bemærkede afrundingsvist, at bestyrelsen vil blive præsen-

teret for indstillinger til udmøntning af de afsatte Brexit-midler og den 
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resterende reserve af decentrale erhvervsfremmemidler på de kommende 

møder i 2021 i overensstemmelse med reservens strategiske sigte. 

 

Bestyrelsen besluttede fortsat at lade de pågældende midler forblive re-

serveret til en evt. Brexit-indsats. 

  

5. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til drøftelse)  

 Bilag 5.1: Cover  

 Bilag 5.2: Årshjul 2. halvår 2021 

 

Bestyrelsens næste møde afholdes d. 29. september i Hovedstaden.  

 

Sekretariatet præsenterede kort planerne for efterårets møder, der omfatter 

to møder samt evt. yderligere virtuelle møder relateret til fx opfølgning på 

anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

 

Sekretariatet opsummerede kommunikation af udmøntningerne knyttet til 

virksomhedsprogrammet, den brede iværksætterindsats og turismeindsat-

sen. Desuden kommunikeres der om European Digital Innovation Hubs, 

tillægsbevillinger og de ekstra midler til omstillingspuljen og til markeds-

føring af dansk kyst og naturturisme fra sommer- og erhvervspakken. Efter 

sommerferien kommunikeres desuden om publikationen om SMV’ernes 

tilstand og den specialiserede iværksætterindsats målrettet turismeerhver-

vet. 

 

Bestyrelsen efterspurgte, at der på efterårets møder desuden blev plads til 

at prioritere viden om performance, benchmark og om muligt effekter ved-

rørende indsatser på tværs af det erhvervsfremmesystem, som bestyrelsen 

er med til at finansiere, herunder særligt med fokus på erhvervshusenes 

indsatser, fordi erhvervshusene med de mange nye tiltag fik skaleret deres 

porteføljer væsentligt.  

 



 

Appendiks 1 

Virksomhedsprogrammet 

Projekttitel Ansøger Projektperiode 

Ansøgt Regional-

fond/ 

Socialfond (kr.) 

Indstillet Regio-

nalfond/ 

Socialfond (kr.) 

Indstillet 

DEM (kr.) 

Projektets bud-

get (kr.) 
Fond Beslutning 

Digital omstilling 

(RF) 
Erhvervshus 

Midtjylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
110.000.000,00 110.000.000,00 -- 242.429.999,52 Regionalfonden Tilsagn 

Digital omstilling 

(SF) 

 

Erhvervshus 

Midtjylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
9.999.999,68 9.999.999,68 -- 9.999.999,68 Socialfonden Tilsagn 

Grøn omstilling (RF) 

 

Erhvervshus 

Nordjylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
110.000.000,00 110.000.000,00 -- Udestår Regionalfonden Tilsagn 

Grøn omstilling (SF) 

 

Erhvervshus 

Nordjylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
10.000.000,00 10.000.000,00 -- Udestår Socialfonden Tilsagn 

Genstart af hårdt 

ramte erhverv (RF) 

Erhvervshus Ho-

vedstaden 

07.06.2021- 

30.06.2023 
55.000.000 55.000.000,00 -- 73.791.585,06 Regionalfonden Tilsagn 

Genstart af hårdt 

ramte erhverv (SF) 
Erhvervshus Ho-

vedstaden 

07.06.2021- 

30.06.2023 
5.000.000,00 5.000.000,00 -- 7.021.418,94 Socialfonden Tilsagn 

Genstart-eksport-

boost (RF) 

Erhvervshus Syd-

jylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
54.993.079,00 55.000.000,00 -- Udestår Regionalfonden Tilsagn 

Genstart-eksport-

boost (SF) 

Erhvervshus Syd-

jylland 

07.06.2021- 

30.06.2023 
4.995.920,00 5.000.000,00 -- 4.995.920,00 Socialfonden Tilsagn 

Genstart-eksport-

boost (DEM) 

Erhvervshus Syd-

jylland 

01.07.2021-

30.06.2023 
-- -- 30.000.000,00 Udestår 

Decentrale  

erhvervsfremme-

midler 

Tilsagn 

Vækstpilot (SF) 
Erhvervshus Sjæl-

land 

07.06.2021- 

30.06.2023 
50.000.000,00 50.000.000,00 -- Udestår Socialfonden Tilsagn 

  



 13/14 

 

 
Appendiks 2 

Iværksætterindsats – bred iværksætterindsats 

 

Projekttitel Ansøger Projektperiode 

Ansøgt Regi-

onalfond/So-

cialfond (Kr.) 

Indstillet Re-

gional-

fond/Social-

fond (Kr.) 

Projektets bud-

get (Kr.) 
Fond Beslutning 

Iværksætterdan-

mark (REACT) 
Erhvervshus Hoved-

staden 

07.06.2021- 

30.06.2023 
60.000.000 60.000.000 80.000.000 Socialfond Tilsagn 

 

Appendiks 3 

Iværksætterindsats – specialiseret indsats målrettet styrkepositioner 

 

Projekttitel Ansøger Projektperiode 

Ansøgt Regi-

onalfond/So-

cialfond (Kr.) 

Indstillet Re-

gional-

fond/Social-

fond (Kr.) 

Projektets bud-

get (Kr.) 
Fond Beslutning 

Beyond Beta 

(REACT-EU-

udvidet projekt) 

Erhvervshus Hoved-

staden 

07.06.2021 – 

30.06.2023 
85.000.000,00 0 113.333.333,33 Socialfonden Afslag 

 

Appendiks 4 

Iværksætterindsats – specialiseret indsats målrettet turisme 

 

Projekttitel Ansøger Ansøgt REACT (kr.) Indstillet REACT (kr.) Samlet score 0-100 Beslutning 

Hub for Innovation in 

Tourism (HIT) 
Dansk Kyst- og Naturturisme 19.949.670,00 19.949.670,00 72 Tilsagn 
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Appendiks 5 

Tillægsbevillinger – strukturfondene 

  

Projekttitel Ansøger 
Indstillet Regional-

fond/Socialfond (Kr.) 

Indstillet DEM-midler 

(Kr.) 
Samlet indstilling (Kr.) Beslutning 

Bæredygtig Bund-

linje Bornholm Gate 21 1.497.620,00 487.924,79 1.985.545,39 Tilsagn 

Future Food & Bio-

ressource Innovation 

DK 

Food & Bio Cluster 

Denmark 
5.157.532,00 1.289.120,56 6.446.652,56 Tilsagn 
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