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Formål
Bestyrelsen skal tage stilling til en direkte tildeling for ca. 85 mio. kr. af REACTEU-midlerne til projektet Beyond Beta samt beslutning om udmøntning af ikke-forbrugte strukturfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) for ca. 55
mio. kr. til tillægsbevillinger gennem direkte tildeling uden for ordinære ansøgningsrunder.
Baggrund
Bestyrelsen besluttede på sit møde i april 2021 at give projektet Beyond Beta en direkte tildeling med REACT-midler til en udvidet specialiseret iværksætterindsats.
Ansøgningen blev behandlet på bestyrelsens møde i juni 2021, hvor det blev besluttet
at give projektet et afslag bl.a. som følge af, at det ikke levede op til kriterierne om
en sammenhængende indsats, der tog højde for forskelle i klyngernes kapacitet samt
iværksætternes behov på tværs af styrkepositioner. Desuden var sammenhængen med
det eksisterende Beyond Beta-projekt ikke tilstrækkelig, og den planlagte model for
udvælgelse af iværksættere kunne ikke i tilstrækkelig grad sikre en åben og transparent proces samt ligebehandling af iværksætterne. Sekretariatet har efterfølgende haft
tæt dialog med ansøger om, hvordan kriterierne kan opfyldes.
På bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 besluttede bestyrelsen at udmønte tillægsbevillinger til strukturfondsprojekter uden annoncering og gennem direkte tildeling
uden for de ordinære ansøgningsrunder. Det blev endvidere besluttet at tildele tillægsbevillinger på baggrund af projekternes scoring på fem kriterier: 1) behov og
efterspørgsel, 2) effektkæde, 3) lokal og regional forankring, 4) forenkling og 5) samarbejde på tværs. Tilgangen skal bidrage til at løfte eksisterende velfungerende initiativer. Formålet er samtidig at understøtte en hurtig og effektiv udmøntning samt fuld
hjemtag af de resterende EU-strukturfondsmidler for perioden 2014-2020.
Løsning
Det indstilles, at Beyond Beta får en direkte tildeling med REACT-EU-midler, da
projektet i den reviderede ansøgning vurderes at leve op til bestyrelsens kriterier.
Derudover indstilles til seks projekter til tillægsbevillinger med strukturfondsmidler,
som vurderes i høj grad at opfylde kriterierne for indstilling til tillægsbevilling.
Endelig indstilles ’Enterprise Europe Network Denmark’(EENDK) til en projektforlængelse og tillægsbevilling finansieret af decentrale erhvervsfremmemidler (DEM).
’Enterprise Europe Network’ har stor succes og vurderes i høj grad at leve op til de
samme kriterier, som bestyrelsen har besluttet at lægge vægt på ved direkte tildeling
af tillægsbevillinger.
Projekterne gennemgås kort nedenfor.
Såfremt bestyrelsen vælger at følge sekretariatets indstillinger, vil der per 29. september 2021 forventeligt restere 6,7 mio. kr. i Regionalfonden og 5,3 mio. kr. i Socialfonden. Det forventes, at der løbende vil komme yderligere tilbageløbsmidler fra
afsluttede projekter, som skal udmøntes på ny for at sikre fuldt hjemtag fra EU.
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’Beyond Beta’ (Erhvervshus Hovedstaden)
Bestyrelsen besluttede på sit møde i april 2021 at afsætte 120 mio. kr. under REACTEU til en specialiseret iværksætterindsats inden for de danske styrkepositioner. Bestyrelsen besluttede, at midlerne skulle tildeles direkte til en skalering af projektet
Beyond Beta, som bestyrelsen igangsatte i 2019. Projektet er forankret hos Erhvervshus Hovedstaden, ligesom Accelerace, Dansk Designcenter, Erhvervshus Nord,
Midt, Syd og Fyn indgår i partnerkredsen.
Skalering af projektet skulle udvides til at inkludere alle erhvervshuse og klyngeorganisationer og dermed bidrage til at underbygge samarbejdet og arbejdsdelingen i
erhvervsfremmesystemet.
Projektet tilbyder potentielle vækstiværksættere skræddersyede accelerationsforløb
og udvider med specialiserede forløb inden for de 14 erhvervs- og teknologiområder,
hvor der findes en klyngeindsats. Projektets indhold lægger op til en tredeling af aktiviteterne, som alle kommunikeres som ét samlet tilbud og på en fælles platform, så
tilbuddet opleves sammenhængende af iværksætterne. Det første forløb er en preaccelerator, der foregår digitalt, og som alle iværksættere har adgang til. Andet og
tredje forløb foregår i hhv. en generisk og sektorspecifik del, hvor der dels gennemføres såkaldte modningsforløb med hovedfokus på forretningsudvikling, der strækker
sig over en lidt længere periode, og som tilrettelægges individuelt, dels acceleratorforløb, der indeholder moduler fra det oprindelige Beyond Beta suppleret med sektorspecifikt indhold. Iværksætternes deltagelse sammensættes individuelt afhængig
af iværksætterens behov og potentialer. 44 pct. af det samlede budget er fordelt up
front til gennemførelse af projektets aktiviteter. De resterende 56 pct. af budgettet er
afsat til en pulje, hvor midlerne fordeles efter konkret efterspørgsel.
Projektet har på tilfredsstillende vis adresseret de problemstillinger, som bestyrelsen
gav afslag på baggrund af, på mødet den 22. juni 2021.
Det indstilles ligeledes, at kriterierne for udvælgelse af deltagervirksomheder godkendes. Kriterierne til godkendelse fremgår af bilag 7.2 til indstillingen til ’Beyond
Beta’.
Indstillet tillægstilsagn: 84.735.163,75 kr. i EU-tilskud.
Yderligere indstillinger til tillægsbevillinger:
1. ’Grøn cirkulær omstilling’ (Lifestyle and Design Cluster og CLEAN)
Projektet fokuserer på at udvikle og implementere forretningsmodeller, som medvirker til grøn omstilling. Projektets formål er, at størsteparten af de deltagende
virksomheder får udarbejdet en grøn forretningsplan, og at flere virksomheder
efterfølgende implementerer denne.
Der lægges op til en tillægsbevilling og en projektændring, som skal justere projektet, så det i videst muligt omfang imødekommer virksomhedernes efterspørgsel og behov og sikrer synergi til SMV:Grøn, der udgør det grønne spor i det netop
lancerede Virksomhedsprogram.
Tillægsbevillingen vil give projektet mulighed for at inddrage yderligere 50 virksomheder og forhøje det tilskud, som tilbydes SMV'er til investeringer i maskiner
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og udstyr. Desuden gives mulighed for at yde en tættere vejledning til de interesserede virksomheder. Sigtet med det øgede tilskud til investeringer er, at GCO i
højere grad skal underbygge grønne og cirkulære investeringer i værdikædesamarbejder og symbioser mellem virksomheder.
Samtidig indstilles en projektændring, som betyder, at flere af de deltagende
SMV’er får mulighed for en stor rådgivningsvoucher (1,2 mio. kr.), som projektet
har oplevet en stor efterspørgsel på (i modsætning til de små vouchere på 300.000
kr.).
Sekretariatet vurderer, at både tillægsbevillingen og projektændringen vil styrke
projektets effekter og bidrage til at skabe en hensigtsmæssig arbejdsdeling med
det grønne spor i Virksomhedsprogrammet. Hvis bestyrelsen godkender indstillingen, vil projektets måltal for antal deltagende virksomheder blive 452 (mod
oprindeligt 477).
Indstillet tillægstilsagn: 25.600.000,00 kr. i EU-tilskud fra Regionalfonden
’Energi og ressourceeffektive SMV’er’
2. ’SMART Greater Copenhagen’ (Danmarks Tekniske Universitet)
Projektet har til formål at løfte SMV’ers digitale kompetencer og derved styrke
deres konkurrenceposition på det danske og globale marked. Projektet er geografisk afgrænset til Region Hovedstaden. Projektet udbyder skræddersyede kompetenceløft til de deltagende virksomheder, herunder bl.a. afdækning af virksomhedens kompetencebehov, kompetenceforløb, sessioner med forankring og refleksion samt evaluering. Projektet har stor succes med at rekruttere deltagere. Effektmålene afspejler, at SMV’erne opnår et forøget kompetenceniveau.
Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide projektet og opskrive målsætningerne for aktiviteter, output og effekter. Projektet forventer med tillægsbevillingen at øge antal deltagere fra 250 til 400.
Indstillet tillægstilsagn: 3.275.000,00 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Iværksætteri’) og 1.005.231,65 kr. i DEM-tilskud.
3. ’SMV Strategi’ (Erhvervshus Sjælland)
Projektet har til formål at styrke de strategiske kompetencer og den organisatoriske kapacitet i sjællandske SMV’er for at sætte dem i stand til at reagere fleksibelt
på fx den teknologiske udvikling og nye afsætningsmuligheder. Projektet er opbygget med fleksible temaforløb, hvor indhold og form bestemmes af behov og
efterspørgsel blandt virksomhederne. Midtvejsevalueringen viser, at projektet har
god fremdrift.
Projektet ønsker at forlænge og opskalere projektet og give flere virksomheder
mulighed for at deltage i projektet. Tillægsbevillingen medfører, at der kan gennemføres aktiviteter for yderligere 20 virksomheder, videreføres netværk inkl. 3
dagsarrangementer samt give yderligere 10 virksomheder mulighed for et forløb
med en ekstern rådgiver.
Indstillet tillægstilsagn: 3.222.332,65 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Iværksætteri’) og 135.337,97 kr. i DEM tilskud.
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4. ’Innovativ Vækst’ (Erhvervshus Nordjylland)
Projektet giver ledige, nyuddannede dimittender mulighed for at arbejde på deres
forretningsidé med henblik på at starte egen virksomhed. Målet er at skabe flere
vækstiværksættere i Region Nordjylland. Projektet består af en indledende afklaringsfase med intensivt uddannelsesforløb, et efterfølgende udviklingsforløb og
et afsluttende etableringsforløb. Deltagerne forventes at etablere virksomhed og
får hjælp til at etablere advisory board, finde mentorer, finansiering etc.
Med tillægsbevillingen forventes antallet af deltagere at blive opskrevet med 36
deltagere, og projektets samlede antal er dermed 315 deltagere. Antallet af deltagere, der forventes at fuldføre projektforløbet, opskrives fra 321 til 346. Antal
deltagere, der forbedrer deres iværksætterkompetencer, stiger fra 285 til 299, og
antallet af deltagere, der forventes at starte virksomhed, stiger fra 87 til 97.
Indstillet tillægstilsagn: 2.193.510,00 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Iværksætteri’)
5. ’Alle unge med i midt’ (Projekter i midt ApS.)
Projektet har fokus på inklusionsforløb, interessentklynger, der er et forum for de
professionelle i projektet, hvor formålet er at styrke ejerskab, fællesskab og erfaringsdeling på tværs af delprojekterne, ungeevents og ungefokusgruppe. Inklusionsforløbene består af seks delprojekter i Region Midtjylland, med aktiviteter rettet mod 250 sårbare unge. Formålet er, at de unge enten påbegynder eller fastholdes på og hermed gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet søger om midler
til forlængelse af tre af aktiviteterne: inklusionsforløb, interessentklynger og ungeevents. Projektet ønsker med en tillægsbevilling at udvide projektet inden for
de tre ovennævnte indsatser og opskrive output og effekter for projektets aktiviteter.
Indstillet tillægstilsagn: 2.622.859,00 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Social inklusion’) og 2.622.859,00 kr. i DEM tilskud.
6. ’Talent til Danmark’ (Copenhagen Capacity)
Projektet skal sikre, at virksomheder på tværs af Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne, gennem talenttiltrækning og modtagelse og fastholdelse
af højtkvalificeret arbejdskraft, med særligt fokus på STEM-kompetencer. Projektet indeholder digitale tiltrækningsforløb, introduktionsforløb til udenlandske
medarbejdere, information og introduktionsforløb for danske virksomheder og
fastholdelse af internationale studerende.
Tillægsbevillingen bidrager til at udvide aktiviteterne med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af internationale faglærte gennem målrettede tiltrækningsforløb, internationale faglærte som ambassadører samt modtagelse og fastholdelse af den internationale faglærte arbejdskraft. Målgruppe for den udvidede aktivitet er internationale faglærte inden for særligt brancherne produktion/industri
samt byggeri og anlæg. Der forventes 20 internationale faglærte, 40 deltagende
virksomheder og 20 faglærte ambassadører.
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Indstillet tillægstilsagn: 5.574.597,00 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Erhvervsfaglig uddannelse og videreuddannelse’) og 2.787.299,00 kr. i DEM tilskud.
7. ’Enterprise Europe Network Denmark’ (Erhvervsfremmenetværket Enterprise
Europe Network Denmark (EENDK))
EENDK er etableret af Europa Kommissionen og er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i EU´s
medlemslande. EENDK’s aktiviteter og services for perioden 2022-2025 består
bl.a. af vejledning ift. opstart af samarbejde med udenlandske partnere samt at
bistå virksomhederne med at finde konkrete udenlandske kommercielle -, teknologiske - og projektpartnere.
Partnerkredsen i EENDK består af Erhvervshus Midtjylland, Hovedstaden og
Sjælland, de to EU-kontorer for Nordjylland og Sydjylland samt klyngen Food &
Bio Cluster. Kredsen dækker alle geografier, styrkepositioner og kommuner. De
tre typer af organisationer bidrager hver med forskellige kompetencer ind i konsortiet og medvirker til at imødekomme Kommissionens ønsker til aktiviteter og
services.
Finansiering består af 60 pct. fra COSME-programmet, som er et EU-program
målrettet SMV’er. De resterende 40 pct. af EENDK’s nuværende finansiering
skal tilvejebringes via nationale finansieringskilder og dækkes i dag 20 pct. fra
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 20 pct. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). UFM er positive mht. fortsat at finansiere 20 pct. af EENDK.
EENDK har en succes, der ligger over gennemsnittet sammenlignet med andre
medlemslande målt på bl.a. kundetilfredshed hos virksomhederne samt opnåede
partnerskabsaftaler. På både øget omsætning samt skabte/bevarede arbejdspladser
leverer EENDK resultater over forventningen. For den nuværende projektperiode
2019-2021 viser resultatopgørelsen, at EEN har bidraget til at bevare/skabe 153
arbejdspladser (forventningen var 70 arbejdspladser) samt en øget omsætning hos
danske SMV’er på 217 mio. kr. (forventningen var 80 mio.kr.).
Med en tillægsbevilling forventer EENDK i 2022-2025 at kunne bevare/skabe
yderligere 125 arbejdspladser samt levere en øget omsætning hos SMV’er på 125
mio. kr.
Indstillet tillægstilsagn: 6.309.114,72 kr. af de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) og forlængelse på 3,5 år.
Indstillingen er betinget af, at EENDK modtager tilsagn på 60 pct. af deres udgifter fra COSME, samt at UFM fortsat finansierer 20 pct. af EENDK’s samlede
omkostninger.
Videre proces
I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tillægstilsagn, der forventes udstedt i november
2021.
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Kommunikation
Sekretariatet giver projekterne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer
evt. relevante pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mødet.
Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger:
• Tillægsbevilling og udvælgelseskriterier for ’Beyond Beta’
• Tillægsbevilling og projektændring for ’Grøn og cirkulær omstilling’,
• Tillægsbevillinger til ’SMART Greater Copenhagen’, ’SMV Strategi’, ’Innovativ Vækst’, ’Alle unge med i midt’ og ’Talent til Danmark’
• Tillægsbevilling og projektforlængelse til ’Enterprise Europe Network Denmark’

