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Formål 

Bestyrelsen skal beslutte indretningen af en ansøgningsrunde, der udmønter 595 mio. 

kr. til at følge op på anbefalinger fra de regionale vækstteams målrettet erhvervsfyr-

tårne. 

 

Baggrund 

De syv regionale vækstteams afleverede d. 31. maj 2021 deres anbefalinger til rege-

ringen. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 5.3. Bestyrelsen drøftede på mødet d. 

22. juni 2021, hvordan der kan følges op på anbefalingerne både på kort og langt sigt, 

og bakkede op om, at der efter sommerferien 2021 åbnes for ansøgninger til at gen-

nemføre konkrete indsatser, som kan føre til opdyrkning og udvikling af lokale er-

hvervsfyrtårne.  

 

Regeringen har besluttet at prioritere udviklingen af de otte lokale erhvervsfyrtårne, 

som de regionale vækstteams har foreslået. Erhvervsministeren og Danmarks Er-

hvervsfremmebestyrelse indgik d. 10. september 2021 en rammeaftale, der sætter 

rammerne for anvendelsen af de 500 mio. kr. fra REACT-EU, som regeringen har 

afsat til opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams, og som skal ud-

møntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, jf. bilag 5.2. Erhvervsministeren og 

bestyrelsen bl.a. er enige om, at midlerne udmøntes gennem en konkurrenceudsæt-

telse, hvor der for hvert af de otte lokale erhvervsfyrtårne skal findes ét konsortium, 

som kan modtage midler til at udvikle de lokale erhvervsfyrtårne med udgangspunkt 

i anbefalingerne fra de regionale vækstteams. 

 

Konsortierne, som tildeles midler, skal indgå i partnerskab om udvikling af de enkelte 

erhvervsfyrtårne med regeringen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og erhvervs-

husenes bestyrelser. Bestyrelsen kan gennem partnerskaberne tilegne sig viden om 

udviklingen af de enkelte erhvervsfyrtårne, som kan kvalificere løbende beslutninger 

i bestyrelsen om at iværksætte yderligere tiltag, som kan bidrage til udviklingen af 

erhvervsfyrtårnene.   

 

Løsning 

Indhold 

Det foreslås, at der iværksættes en annoncering rettet mod de lokale erhvervsfyrtårne. 

Bestyrelsen skal særligt være opmærksom på følgende: 

 

- Der skal findes ét konsortium pr. fyrtårn som aftalt i rammeaftalen mel-

lem regeringen og bestyrelsen. Baggrunden herfor er et ønske om at skabe en 

stærk og samlet indsats lokalt om at løfte en signifikant del af vækstteamse-

nes anbefalinger. At skabe stærke fyrtårne er en langsigtet proces, og det for-

ventes, at konsortierne sætter gang i fyrtårnene og også er med til at løfte dem 

betydeligt gennem kommende initiativer. 

- Det foreslås, at ansøgningerne vurderes ud fra tre kriterier mod sæd-

vanligvis fem. Disse tre er ”Effekt ift. realisering af fyrtårne” (40 pct.), ”Part-

nerskab, samarbejde og lokal forankring” (40 pct.) og ”Forenkling og sam-

menhæng” (20 pct.). Kriterierne har fortsat ophæng i bestyrelsens strategiske 

pejlemærker og tager samtidig højde for, at denne udmøntning er af en anden 

karakter end de sædvanlige udmøntninger.  
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- Bestyrelsen skal sikre en geografisk balance. Der er ikke lagt op til en fast 

fordeling af midler mellem de otte erhvervsfyrtårne, ligesom der ikke er an-

givet et maksimalt beløb for ansøgningen. Baggrunden herfor er at sikre be-

styrelsen fleksibilitet til at indstille de bedste ansøgninger, samtidig med at 

bestyrelsen sikrer en geografisk balance, hvor der tildeles midler til udvikling 

af alle otte erhvervsfyrtårne. 

- Det foreslås at give en medfinansiering på op til 85 pct. mod sædvanligvis 

højst 75 pct. Baggrunden for forslaget er, at der er behov for hurtigt aftræk 

af mange midler. Midlerne skal være anvendt medio 2023. Samtidig er der 

tale om store indsatser, hvorfor medfinansieringen ligeledes vil bestå af høje 

beløb. Det vurderes at være vanskeligt at rejse den nødvendige medfinansie-

ring på sædvanligvis 25 pct. på meget kort tid.  

 

Der kan læses mere i idébeskrivelsen. 

 

Økonomi 

Bestyrelsen har i den foreløbige udmøntningsplan for 2021 – som supplement til 

REACT-EU-midlerne – afsat op til 95 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

(DEM) til at investere i lokale erhvervsfyrtårne. DEM er afsat på finansloven inden 

for et givent år. Derfor skal der udstedes tilsagn for bestyrelsens samlede ramme af 

DEM inden udgangen af 2021. Da bestyrelsen først kan beslutte den konkrete ud-

møntning af midlerne til fyrtårnsindsatsen på mødet den 2. februar 2022, jf. nedenfor, 

kan Erhvervsstyrelsen ikke nå at udvælge konsortier, der skal modtage midler, og 

udstede tilsagn for DEM-midlerne inden årets udgang. 

 

For at fastholde prioriteringen af 595 mio. kr. til fyrtårnene foreslås derfor en omfor-

deling af DEM og REACT-EU-midler, så de 95 mio. kr. i DEM-midler i stedet ud-

møntes til Virksomhedsprogrammet, mens de 95 mio. kr. af REACT-EU-midler fra 

Virksomhedsprogrammet flyttes til indsatsen med de lokale erhvervsfyrtårne. Der vil 

således være 595 mio. kr. REACT-EU-midler til rådighed til opfølgning på fyrtårns-

anbefalingerne. Omfordelingen af DEM og REACT-EU-midler har ikke nogen sub-

stantiel betydning for Virksomhedsprogrammet og rammerne for udmøntning af mid-

lerne her.  

 

Det bemærkes, at regeringen – ud over REACT-EU-midlerne – har besluttet at prio-

ritere 400 mio. kr. fra de kommende EU-programmer for 2021-2027 til lokale er-

hvervsfyrtårne. Bestyrelsen får dermed over de kommende år en vigtig opgave med 

at udvikle fyrtårnene.   

 

Videre proces 

Initiativet forventes annonceret d. 1. oktober 2021. Frist for indsendelse af ansøgnin-

ger forventes at være d. 19. november 2021. Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens 

godkendelse forventes på det ordinære bestyrelsesmøde d. 2. februar 2022. For 

REACT-EU-projekterne forventes der behov for yderligere oplysning af projekternes 

indhold, før der kan udstedes tilsagn, hvilket tilstræbes at ske marts-april 2022. 

 

Kommunikation 

Sekretariatet publicerer pressemeddelelse samt LinkedIn-nyhed om bestyrelsens be-

slutning d. 1. oktober 2021. 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen  



 3/3 

 

 

Dagsordenspunkt 5 
Cover – Opfølgning på Vækstteams vedr. regionale er-

hvervsfyrtårne 
Bilag 5.1 

- godkender omfordeling af DEM og REACT-EU-midler mellem denne ind-

sats og Virksomhedsprogrammet.  

- drøfter og beslutter, om medfinansieringsprocenten skal hæves fra de sæd-

vanlige 75 pct. til 85 pct., og 

- i overensstemmelse med vedlagte idébeskrivelse udmønter i alt 595 mio. kr. 

i REACT-EU-midler til udvikling af otte lokale erhvervsfyrtårne med ud-

gangspunkt i anbefalingerne fra de regionale vækstteams og med ovennævnte 

særlige opmærksomhedspunkter in mente. 
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