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1. Indledning
Fokus i udmøntningen i 2021
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi 
Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 tegner de 
strategiske rammer for den decentrale erhvervs-
fremmeindsats. Virksomhedernes produktivitet, 
konkurrenceevne og internationalisering skal  styrkes 
gennem en effektiv, sammenhængende og lokalt 
 forankret erhvervs- og turismeindsats med udgangs-
punkt i virksomhedernes behov, muligheder og ud-
fordringer i alle dele af Danmark. 

COVID-19-krisen har stillet mange virksomheder over 
for en ny virkelighed, der både har bragt nye udfordrin-
ger og muligheder med sig. Blandt andet er eksporten 
hårdt ramt, og inden for turisme- og oplevelsesøkono-
mien har mange virksomheder en markant forandret 
økonomisk situation. Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse har derfor fokus på omstilling af danske 
virksomheder og genopretning af dansk erhvervsliv, 
samtidig med at blikket på  SMV’ernes konkurrence-
evne på mellemlangt og langt sigt er bevaret. 

Siden bestyrelsen blev etableret i 2019 har et for-
enklet og sammenhængende erhvervsfremmesystem 
været på dagsordenen. De seks erhvervshuse og den 

lokale erhvervsservice er for længst oppe i gear og 
udgør kernen i den lokale indsats. Virksomhedsguiden 
fik sin ilddåb med 1,4 millioner besøg i de første otte 
måneder af 2020. I løbet af efteråret blev klynge-
organisationerne udpeget inden for Danmarks vig-
tigste erhvervs- og teknologiområder, og konsolide-
ringen inden for turismeområdet lever op til reformens 
formål med færre og større destinationsselskaber. 

I 2021 vil erhvervsfremmebestyrelsens udmønt-
ninger have et særligt fokus på fem områder:

• Grøn og digital omstilling 
• Genstart og omstilling efter COVID-19-krisen, 

 herunder internationalisering
• Lokale erhvervsfyrtårnsindsatser
• Kvalificeret arbejdskraft
• Iværksætteri

Bestyrelsen vil have fokus på at booste eksisterende 
velfungerende indsatser.

Version 3 af udmøntningsplanen er opdateret med 
bestyrelsens seneste udmøntninger, herunder ud-
møntning af REACT-EU-midler (se afsnit 5). 

2. Overblik over tilskudsmidler til udmøntning i 2021

Finansieringskilde Midler til  rådighed (mio. kr)

Decentrale erhvervsfremmemidler 2021 349,1

Omstillingspuljen 2021 288,0

Eksportboost (sommer- og erhvervspakke) 30,0

Turismemarkedsføring (sommer- og erhvervspakke) 10,0

Socialfond 2014-2020 (midler tilbage) 54,0

Regionalfond 2014-2020 (midler tilbage) 31,0

Skønnet ”tilbageløb” af strukturfondsmidler 50

Skønnet ”tilbageløb” af decentrale erhvervsfremmemidler 15

REACT-EU-midler 1.300,4

I alt 2.127,5

Note: De tilbageværende social- og regionalfondsmidler er opgjort primo 2021. ”Tilbageløb” er tilskudsmidler, 
som tidligere igangsatte projekter ikke får anvendt, og som derfor kan gives til andre indsatser.
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3. Fokus i Udmøntningsplan 2021

Tværgående pejlemærker
Lokal og regional forankring – Forenkling – Virksomhedernes behov – Partnerskab og samarbejde

Grøn og digital  omstilling Genstart og  omstilling 
efter  COVID-19 Lokale  erhvervsfyrtårne

Kvalificeret  arbejdskraft Iværksætteri

Samarbejde med erhvervshusenes bestyrelser om udmøntningsfokus
Erhvervshusenes bestyrelser er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategiske samarbejdspartner. 
 Bestyrelserne har bidraget med input til udmøntningsplanen for 2021 og deltaget i en drøftelse med erhvervs-
fremmebestyrelsen i efteråret 2020. Erhvervshusenes bestyrelser har fremhævet et behov for fortsat fokus 
på omstilling af erhvervslivet i lyset af COVID-19, herunder især grøn omstilling, digitalisering og kvalificeret 
arbejdskraft.

3.1 Grøn og digital omstilling
Klynger
De årlige handleplaner mellem sekretariatet og de 
nyudnævnte landsdækkende klynger har fokus på 
både grøn omstilling og digitalisering.

Turisme
Turismeindsatsen i 2021 på godt 70 mio. kr. har bl.a. 
et fokus på grøn og bæredygtig turisme.

Boost af eksisterende indsatser
Bestyrelsen vil løbende vurdere eksisterende indsat-
ser inden for grøn og digital omstilling med henblik 
på direkte tildelinger og tillægsbevillinger.

REACT-EU-midler
Virksomhedsprogrammet og erhvervsfyrtårnsind-
satsen (se afsnit 5) vil rumme  betydelige elementer 
af grøn omstilling og cirkulær økonomi. Virksomheds-
programmet vil også bidrage til digitalisering og auto-
matisering af et stort antal SMV’er. 

Et fokusområde, fordi…
For at være konkurrence dygtige har 

 danske SMV’er behov for at  omstille 
sig hurtigt til ny teknologi, til  stigende 
 efterspørgsel efter grønne løs ninger samt 
ændringer i markeder og  efterspørgsel 

internationalt bl.a. pga.  COVID-19.
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3.2 Genstart og omstilling Omstillingspuljen
Omstillingspuljen, som er forankret hos  Erhvervshus 
Hovedstaden, er tilført yderligere 288 mio. kr. i 2021.  
Puljens formål er at styrke omstilling af erhverv særligt 
hårdt ramt af COVID-19 med fokus på turisme- og 
 oplevelsesøkonomien. 

Internationalisering
Bestyrelsen har foreløbigt øremærket til 39 mio. kr. 
til en indsats, der skal hjælpe danske virksomheder 
gennem Brexit. Derudover vil bestyrelsen løbende 
vurdere eksisterende internationaliseringsindsat-
ser med henblik på direkte tildelinger og tillægs-
bevillinger, mens både virksomhedsprogrammet og 
erhvervsfyrtårnsindsatsen (se afsnit 5) vil omhandle 
internationaliseringen af danske virksomheder.

REACT-EU-midler
Både virksomhedsprogrammet og erhvervsfyrtårns-
indsatsen vil i høj grad omhandle genstart af dansk 
erhvervsliv og omstilling af danske virksom heder i 
lyset af COVID-19-krisen.

Et fokusområde, fordi…
COVID-19-krisen skaber stadig stor 

 usikkerhed for dansk erhvervsliv, herunder 
bl.a. for turisme og - oplevelsesbranchen 
samt eksportorienterede virksomheder, 

og stiller store krav til virksomhed-
ernes omstillingsevne.

3.3 Lokale erhvervsfyrtårnsindsatser

Fyrtårne
Bestyrelsen har afsat 95 mio. kr. til at  investere i lokale 
erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til erhvervs-
fyrtårne og styrke vækst og beskæf tigelse i en hel 
landsdel. 

Regeringen har afsat 500 mio. kr. REACT-EU-midler 
til opfølgning på anbefalinger fra de syv regionale 
vækstteams (se afsnit 5). 

Bestyrelsen forventer at prioritere midler til fyrtårns-
initiativer i 2022 og 2023 for at understøtte op-
bygningen af en langvarig indsats. 

Et fokusområde, fordi…
Med fyrtårnsinitiativerne vil bestyrelsen 

understøtte projekter af stor skala rundt 
om i landet, som kan bidrage til at udnytte 
potentialer og afhjælpe udfordringer på 

tværs af landet og skabe vækst i hele 
landsdele.
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3.4 Kvalificeret arbejdskraft Social inklusion
Bestyrelsen har udmøntet 46,9 mio. kr. til indsat-
ser for borgere på kanten af arbejds markedet under 
 puljen På kanten af arbejdsmarked – Flere i job.

Erhvervsfyrtårne
Det forventes, at kvalificeret arbejdskraft vil være 
et fokusområde i flere af de kommende erhvervs-
fyrtårnsindsatser. 

EuroSkills
Bestyrelsen bidrager med et tilskud på 10 mio. kr. til 
afholdelse af Euroskills i Danmark i 2024.  EuroSkills er 
Europa-mesterskaberne inden for håndværk,  service- 
og industrifag.

Boost af eksisterende indsatser
Bestyrelsen vil løbende vurdere eksisterende ind-
satser, der kan understøtte virksomhedernes behov 
for kvalificeret arbejdskraft og social inklusion, med 
henblik på direkte tildelinger og tillægsbevillinger.

Brexit
Bestyrelsen har tildelt ca. 25,5 mio. kr. til en indsats 
med fokus på bl.a. kompetenceudvikling af ledere og 
medarbejdere i SMV’er, som rammes af Brexit. 

Et fokusområde, fordi…
Adgang til kvalificeret arbejdskraft er 

vigtig for virksomhedernes udvikling og 
omstilling. Det er senest aktualiseret af 
Brexit og COVID-19-pandemien, hvor 

mange virksomheder skal udvikle og 
omstille sig til nye markedsvilkår.

Foto: Jesper Voldgaard
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4. Udmøntninger fordelt på  initiativer

Ud af de i alt 2.127,5 mio. kr. midler til rådighed har bestyrelsen foreløbig besluttet at udmønte ca. 800 mio. 
kr. til nedenstående indsatser. Figuren indeholder ikke de 1,3 mia. kr. EU-REACT-midler (se afsnit 5 vedr. 
udmøntning af disse). 

Omstillingspulje 

Tillægsbevillinger

Fyrtårne

Turisme

Klyngeindsats

Social inklusion

Digitale Innovationhubs

Brexit

Eksportboost

EuroSkills

Evaluering og analyser

0 50 100 150 200 250 300
Mio. kr.

288
117,9

95,0
70,3

54,6
46,9

40,0
39,0

30,0
10,0

REACT-EU-midler
Under virksomhedsprogrammet øremærkes 200 mio. 
kr. 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 (se afsnit 5). 

3.5 Iværksætteri

Et fokusområde, fordi…
Mange iværksættere rammes hårdere 

end resten af erhvervslivet af faldende 
 efterspørgsel og opbremsning i økono-
mien som følge af COVID-19-krisen, 

hvorfor bestyrelsen har et særligt 
fokus på denne gruppe i 2021.

7,0
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4.1 Udmøntninger fordelt på  initiativer (1:2)

Tillægsbevillinger
Bestyrelsen planlægger i 2021 at give 
ca. 118 mio. kr. som tillægsbevillinger til 
 eksisterende initiativer, der er efterspurgt af 
virksomheder eller arbejdstagere og skaber 
positive resultater. Tillægsbevillingerne vil 
blive givet som direkte tildelinger i løbet af 
året.

Turisme
Der er afsat godt 70 mio. kr. til lokale og tvær-
gående turismeprojekter, heraf 10 mio. kr. 
fra regeringens sommer- og erhvervs pakke. 
Fokus er på grøn og bæredygtig turisme, 
tværgående samarbejder, markedsføring og 
udfordringer i relation til COVID-19. Her-
udover er der afsat 20 mio. kr. til en særlig 
iværksætterindsats inden for turisme (se 
afsnit 5).

Klyngeindsats
Bestyrelsen gav primo 2021 ca. 55 mio. 
kr. til klyngeorganisationer. Samlet har 
 bestyrelsen i 2020 og 2021 prioriteret i alt 
160 mio. kr. til de 14 klyngeorganisationers 
innovationsaktiviteter.

Fyrtårne 
Bestyrelsen har reserveret 95 mio. kr. til 
en pulje, der skal sætte lokale fyrtårns-
initiativer i gang. Sigtet er at investere i 
lokale erhvervsstyrker, så de kan udvikle 
sig til erhvervsfyrtårne og styrke vækst og 
beskæftigelse i en hel landsdel. 

Omstillingspuljen 2021
For at kunne styrke omstillingen af erhverv 
særlig hårdt ramt af COVID-19, herunder 
særligt inden for turisme- og oplevelses-
økonomien, har regeringen og aftalepar-
tierne i Aftale om genåbning af generelle 
kompensationsordninger af 17. december 
2020 afsat yderligere 110 mio. kr. til den 
eksisterende omstillingspulje. I sommer- og 
erhvervspakken tilførte regeringen Omstil-
lingspuljen yderligere 178 mio. kr.  Midlerne 
tilføres via et tillægstilsagn til Erhvervshus 
Hovedstaden, som er operatør på puljen. 

Foto: Jesper Voldgaard
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4.2 Udmøntninger fordelt på initiativer (2:2)

4.3 Reserve til senere udmøntning i 2021

Reserve af decentrale erhvervsfremmemidler til senere udmøntning i 2021 udgør 
pt. ca. 22,7 mio. kr. Midlerne vil blive udmøntet med blik for bestyrelsens fokus-
områder for 2021. Eksempler på brug af reserve:

”Booste” 
 velfungerende 

initiativer

Akutte omstil-
lingsbehov Lokal puljeOpfølgning på 

temadrøftelser

Foto: Colourbox

Social inklusion
Bestyrelsen udmøntede i februar 46,9 mio. 
kr. til indsatser for borgere på kanten af 
 arbejdsmarkedet. 

EuroSkills
Bestyrelsen bidrager med et tilskud på 10 
mio. kr. til afholdelse af Euroskills i Danmark i 
2024. EuroSkills er Europa-mesterskaberne 
inden for håndværk, service- og industrifag.

Evaluering og analyser
Bestyrelsen har afsat 7 mio. kr. til evalue-
ringer og analyser, herunder til etablering 
og drift af et virksomhedspanel for perioden 
2021-2023.

Brexit
Bestyrelsen har tildelt ca. 25,5 mio. kr. til 
en indsats med fokus på bl.a. kompetence-
udvikling af ledere og medarbejdere i 
SMV’er, som rammes af Brexit. Bestyrelsen 
har derudover øremærket 13,5 mio. kr. til en 
mulig indsats, som eventuelt igangsættes, 
når der foreligger yderligere viden om den 
tvær ministrielle Brexit-indsats.

Digitale Innovationshubs
Bestyrelsen har bevilget 40 mio. kr. i med-
finansiering til de kommende Digitale Inno-
vationshubs, som skal styrke optaget af digi-
tale teknologier i SMV’er, herunder kunstig 
intelligens, robotteknologi, supercomputere 
og cybersikkerhed.

REACT-indsatser og eksportboost
De særlige EU-REACT-indsatser, der ud-
møntes af bestyrelsen, er omtalt i afsnit 5. I 
sommer- og erhvervspakken har regeringen 
afsat 30 mio. kr. til et eksportboost, der ud-
møntes sammen med REACT-indsatserne.



Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard

Vi investerer i din fremtid

Finansieret som et led i EU’s reaktion 
på COVID-19-pandemien

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

5. REACT-EU-indsatser

5.1 REACT-EU-indsatser 
– del af  regeringens grønne genstart af Danmark

REACT-EU-midlerne udgør 1,3 mia. kr. og udmøntes 
gennem strukturfondene i Danmark. Regeringen fast-
lægger rammerne, mens Danmarks Erhvervsfremme-
bestyrelse udmønter midlerne til konkrete indsatser. 
Regeringen har besluttet at afsætte REACT-midlerne 
til to indsatser. 

Virksomhedsprogram inkl.
 iværksætterindsats
Der er afsat 600 mio. kr. til virksomheds-
programmet, som vil gøre det muligt for 
SMV’er at få finansieret rådgivning om grøn 
og digital omstilling, vækstrådgivning og for-
retningsudvikling samt indkøb af konkret 
teknologi, produktionsudstyr, software mv., 
som kan bidrage til omstillingen af virksom-
heden, herunder også grøn omstilling. 

I tilknytning til virksomhedsprogrammet er 
200 mio. kr. øremærket til en styrket indsats 
for iværksætteri på tværs af landet for at an-
spore flere til at stifte ny forretning og gribe 
nye vækst- og eksportmuligheder, herunder 
til grønne iværksættere. Der nedsættes end-
videre et grønt iværksætterpanel. 

Regionale vækstteams
De syv regionale vækstteams har leveret 
anbefalinger til, hvordan der bedst kan 
 investeres i lokale erhvervsstyrker, så de 
kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne 
og styrke vækst og beskæftigelse i en hel 
landsdel, samt yderligere tiltag, som kan 
genstarte vækst i deres landsdel. Der er af-
sat 500 mio. REACT-midler hertil. 
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5.2 Virksomhedsprogrammets struktur og virkemidler

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Sætter den overordnede retning for virksomhedsprogrammet, får regelmæssige rapporteringer om efter-
spørgslen på programmets spor og udmønter reserven til de mest efterspurgte spor 

Spor vedrørende 
 digital omstilling

SMV’er med et overvej-
ende digitalt omstil-
lingsbehov

Erhvervshusene  

Er operatør på virksomhedsprogrammet og har ansvar for bl.a. rekruttering og fremdrift i programmet 
samt markedsføring af virksomhedsprogrammet 

Spor vedrørende  
grøn  omstilling

SMV’er med et overvej-
ende grønt eller cirku-
lært omstillingsbehov

Genstart/internatio-
nalisering-spor

SMV’er hårdt ramt af 
COVID-19-krisen og/ 
eller med behov for 
hjælp til internationali-
sering og eksport

Vækstpilot-spor

SMV’er der kan styrke 
deres omstilling ved 
ansættelse af en aka-
demiker, faglært med 
flere

Tilskud til rådgivning Tilskud til investeringer 
i maskiner, udstyr mv.

Kompetenceudvikling 
og -tilførsel

5.3 Fordeling af tilskudsmidler på virksomhedsprogrammets spor

Eksportboost-indsatsen under genstartsporet tilføres yderligere 30 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 
fra regeringens erhvervs- og sommerpakke

Vækstpilot ReserveGrøn GenstartDigital

M
io

. k
r. Regionalfonden

Sociallfonden

10 10 10

50

20

110 110 110

170
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5.4 REACT-iværksætterindsats
– 200 mio. kr. fra REACT-EU til en iværksætterindsats med grønt fokus

120 mio. kr.
En specialiseret iværk-
sætterindsats målrettet 
klyngeorganisationerne

20 mio. kr.
En specialiseret iværk-

sætterindsats målrettet 
turismeerhvervet

60 mio. kr.
En iværksætterindsats 

målrettet den brede 
gruppe af iværksættere 

Foto: Colourbox
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5.6 EU-strukturfondsmidler 2021-2027

Det forventes, at EU afsætter ca. 265 mio. kr. årligt sammenlagt til Regionalfonden og Socialfonden i Danmark. 

Rammerne for strukturfondene 2021-2027 forventes at være på plads 1. halvår 2022. Herefter kan Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse tage fat på at udmønte midlerne. 

5.5 De regionale vækstteams 
– danmarkskort med potentielle fyrtårne (500 mio. kr. EU-REACT-midler annonceres i andet halvår af 2021)

Midtjylland 
Vandteknologi

Nordjylland 
CO2-lagring

Sydjylland 
Grøn energi og 
sektorkobling

Fyn 
Fremtidens 
højteknologiske industri

Sjælland
Biosolutions & Femern 
Bælt-forbindelsen

Hovedstaden 
Global sundhedshovedstad

Bornholm 
Grøn Energi-Ø
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