
 

Bilag 1.1 Cover - Velkomst ved formanden 

Dagsordenspunkt 1 Cover – Velkomst ved formanden Bilag 1.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Bestyrelsesmødet afholdes fysisk på konferencecentret Bella Sky i København og af-

vikles i tidsrummet kl. 12.00-17.40.   

 

På mødet skal bestyrelsen drøfte situationen i turismeerhvervet, hvor eksterne gæster 

på mødet deltager i en paneldebat. Derudover skal bestyrelsen drøfte status på sit ar-

bejde efter snart tre års virke og behov for evt. opfølgning på udvalgte områder.   

  

Herefter orienteres bestyrelsen kort om status på rammerne for udmøntning af midler 

i 2022, herunder regional- og socialfondsprogrammerne 2021-2027. Som forbere-

delse på udmøntningen af de nye EU-programmer planlægges blandt andet en række 

fysiske arrangementer rundt i landet med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer i efter-

året 2021 og vinteren/foråret 2022. 

 

Herudover skal bestyrelsen skal tage stilling til udmøntning af midler som opfølgning 

på anbefalingerne fra de regionale vækstteams vedrørende erhvervsfyrtårne og lokale 

genstartsinitiativer. Endelig skal bestyrelsen træffe beslutning om en række tillægs-

bevillinger, herunder bl.a. endelig behandling af den specialiserede iværksætterind-

sats Beyond Beta, der finansieres med REACT-EU-midler.   

 

Under velkomstpunktet orienteres kort om udrulningen af virksomhedsprogrammet. 

 

På mødet d. 22. juni besluttede bestyrelsen modellen for udmøntning af virksomheds-

programmet (i alt 600 mio. kr. REACT-EU-midler), der er fordelt på fire spor hos 

erhvervshusene: SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Er-

hvervshusene samarbejder om at implementere programmet, og der er positiv frem-

drift i udmøntningen. Desuden besluttede bestyrelsen at reservere 190 mio. kr. til se-

nere udmøntning til programmets mest efterspurgte spor. På mødet den 29. september 

vil bestyrelsen derfor få en kort mundtlig status på virksomhedernes foreløbige efter-

spørgsel inden for de tre spor (SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot og SMV:Digital), 

hvor ansøgningsrunderne er åbnet. På de følgende bestyrelsesmøder vil bestyrelsen 

få en mere detaljeret afrapportering på alle spor. Sekretariatet forventer at kunne fo-

relægge forslag til udmøntning af reserven på møde ultimo 2021 eller primo 2022. 
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