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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
• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S
• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S
• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation
• Claus Jensen, formand, CO-Industri
• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune
• Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet
Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark
• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune
Til stede fra Erhvervsministeriet
• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen
• Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet
• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
• Lone Rosen, programchef, Erhvervsstyrelsen
• Niels Dahl Christensen, chef for udmøntning, Erhvervsstyrelsen
• Kasper Juel Gregersen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent)
•
•
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•
•

Eksterne repræsentanter (under pkt. 2)
Jens Hausted, direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme
Pia Lange Christensen, direktør, Visit Aarhus
Mikkel Aarø-Hansen, CEO, Wonderful Copenhagen
Jens Müller, formand, Danske Destinationer

1. Velkomst ved formanden
Bilag 1.1: Cover
Formanden bød velkommen og orienterede om dagsordenen for mødet
og deltagelsen af eksterne repræsentanter under temadrøftelsen.
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2. Temadrøftelse: Turisme (til orientering og drøftelse)
Bilag: Cover
Bilag: Virksomhedernes udfordringer og porteføljeoverblik
Bilag: Rammer, indsatser og turismefremmeaktører
Under punktet skulle bestyrelsen med bidrag fra eksterne repræsentanter
i en paneldebat drøfte situationen i dansk turisme. Sekretariatet gav indledningsvist en introduktion til turismefremmeorganiseringen i Danmark, et overblik over bestyrelsens projektportefølje på området og status på konsolideringen af destinationsselskaberne, som bestyrelsen har
understøttet.
Mikkel Aarø-Hansen, CEO i Wonderful Copenhagen, præsenterede udviklingen inden for dansk storbyturisme i relation til COVID-19pandemien med fokus på bl.a. kulturturisme, innovation og markedsføring. Det fremgik, at hovedstadens turisme har oplevet et markant fald i
omsætningen, og at området ser ind i en flerårig genopretningsperiode,
hvor bæredygtig turisme ses som et centralt fokusområde for turismeerhvervet i hovedstadsregionen.
Pia Lange Christensen, formand for MeetDanmark og direktør i VisitAarhus, pegede på, at møde- og erhvervsturismen på tværs af landet er
hårdt ramt, og at der fortsat er behov for at genoprette værdikæder i dette
turismeforretningsområde, herunder igen tiltrække internationale turister, bl.a. gennem tiltrækning af internationale konferencer og kongresser. Inden for møde- og erhvervsturismen bliver der arbejdet med at
reetablere Danmarks markedsposition ud fra grønne og bæredygtige
målsætninger. Markedsforholdene ændres med lavere og ændret efterspørgsel, øget fokus på sikkerhed og sundhed samt skærpet international
konkurrence. Redskaber til succesfuld afvikling af hybridarrangementer
testes.
Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, fremhævede, at
kyst- og naturturismen ikke har været så hårdt ramt som andre turismeforretningsområder, idet ændringer i danskernes ferieadfærd delvist har
kompenseret for en markant nedgang i antallet af internationale gæster.
I de kommende år forventes fortsat vækst i feriehusovernatninger, og der
kan på sigt komme kapacitetsudfordringer i dele af landet. Fremadrettet
forventes øget fokus på bl.a. at styrke arbejdet med bæredygtighed, udvikle flere sæsoner, øge tilgængeligheden af turismeprodukter samt forbedre kapacitetsudnyttelse og ressourceanvendelse i feriehussegmentet
og blandt campingpladser.
Jens Müller, formand for Danske Destinationer, repræsenterede den
samlede aktørkreds af destinationsselskaber. Centralt for udfordringerne
på tværs af destinationer er en brat og markant nedgang i overnatninger
inden for ferieturismen, og mens tilbagegangen indhentes gradvist i takt
med genåbningen af samfundet herhjemme og uden for landets grænser,
er der fortsat et stort efterslæb med geografiske forskelle. Det kalder på
tiltag, der kan kickstarte erhvervsudviklingen i hele turismesektoren,

hvor bæredygtighed – som på de øvrige forretningsområder – bliver et
nøgleparameter i udviklingen af attraktive destinationer og konkurrencefordele i tiltrækningen af turister.
Bestyrelsen udtrykte forståelse for den ekstraordinært vanskelige situation relateret til COVID-19-pandemien, som hele turismeerhvervet har
befundet sig i, og som visse delsegmenter fortsat er hårdt ramt af trods
adskillige understøttende tiltag fra offentligt hold på tværs af Danmark.
Bestyrelsen stillede paneldeltagerne en række spørgsmål vedrørende den
videre udvikling og genopretning af turismen i Danmark, herunder adgangen til kvalificeret arbejdskraft, social ansvarlighed i arbejdsforholdene blandt turismevirksomheder, dimensionering af overnatningskapaciteten til efterspørgslen samt investeringer i produktionsapparatet (herunder i kyst- og naturturismen).
Bestyrelsen drøftede, hvordan turismeerhvervet bedst udnytter Danmarks aktuelle konkurrencefordel som et fuldt åbent land, og hvordan
værdien af sundhed, sikkerhed og forudsigelighed indgår med vægt i den
samlede rejsebeslutning. Bestyrelsen fandt, at behovet for innovation i
relation til fx hybride turismeprodukter inden for mødeturismen øges i
takt med, at efterspørgselsmønstret ændres, og konkurrencen om internationale gæster tiltager.
I relation til kvalificeret arbejdskraft drøftede bestyrelsen, at det aktuelle
udbud allerede flere steder er en hindring for at genetablere omsætningen, og at der kan være behov for at styrke respekten for og stoltheden i
de servicefag og uddannelser, der leverer arbejdskraft til turismevirksomhederne.
Endelig drøftede bestyrelsen investeringsniveauet i turismeerhvervet,
herunder dels investeringer i hotelkapaciteten i hovedstadsområdet i
årene forud for pandemien, dels investeringerne i resten af landet, hvor
det blev påpeget, at der flere steder er et investeringsefterslæb.
3. Status for bestyrelsens arbejde (til orientering og drøftelse)
Bilag: Cover
Bilag: Opfølgning på projekters økonomi og performance
Formanden motiverede punktet, der havde til formål at gøre overordnet
status på arbejdet, efter at bestyrelsen har fungeret i snart tre år, og de
seneste halvandet år grundet COVID-19-pandemien har fået en række
nye opgaver og udmøntninger.
Som afsæt for drøftelsen redegjorde sekretariatet for hovedspor i bestyrelsens hidtidige arbejde og dens strategiske råderum, som er indrammet
af lov om erhvervsfremme, EU-forordninger, erhvervspolitiske ønsker
og initiativer fra regeringen og Folketinget, kommunernes rolle inden
for erhvervsfremme samt samspil med forskellige statslige ordninger og
rammevilkår. Endvidere præsenteredes hovedlinjer i bestyrelsens

strategi, nøgleaktører i erhvervsfremmesystemet, bestyrelsens portefølje
og baggrund om sekretariatets opfølgning på projekters performance.
Bestyrelsen drøftede sine hovedopgaver og -resultater og fandt i den
sammenhæng, at fokus på forenkling og konsolidering ved opstarten var
– og fortsat er – en vigtig dagsorden for at understøtte udviklingen af et
overskueligt erhvervsfremmesystem med fokus på virksomhedernes behov. Med sin strategi, udpegning af styrkepositioner og konsolidering af
klynger, samarbejde med erhvervshusene og deres bestyrelser samt understøttelse af destinationsselskabernes konsolidering var der enighed
om, at bestyrelsen har bidraget til et mere enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem for virksomhederne på en række områder.
Med COVID-19-pandemien fulgte midler fra regeringen såvel som EU
til at understøtte omstilling af dansk erhvervsliv. Bestyrelsen har bestræbt sig på hurtigt og effektivt at udmønte midlerne til gavn for virksomheder og samtidig fastholdt sit fokus på høj kvalitet og enstrengede
værditilbud, selvom fremdrift i både beslutnings- og forvaltningsprocesser har været afgørende i respons på pandemien. Bestyrelsen bemærkede, at den fortsat – og særligt i en tid med tilførsel af betydelige ekstramidler – finder det centralt, at midlerne udmøntes under hensyntagen
til, at aktørerne i erhvervsfremmesystemet kan absorbere de mange nye
tilbud, som især erhvervshusene har en betydelig opgave med at eksekvere i overensstemmelse med virksomhedernes behov og hensigten
med midlerne. Bestyrelsen lægger på tværs af sit arbejde vægt på at bevare et råderum, så medlemmernes kompetencer og bestyrelsens samlede fokus bringes i spil. I forlængelse heraf fandt bestyrelsen, at udmøntningen af de yderligere midler har været en stor, men vigtig og rigtig, opgave at påtage sig, der trods behovet for et højt tempo og en stor
fremdrift også har givet anledning til at fastholde et enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem.
Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed igangsættelsen og videreudviklingen af en række signaturprojekter med stærke brands såsom
SMV:Digital, SMV:Vækstpilot mv., der vurderedes at vedblive relevante over for små og mellemstore virksomheder i en årrække. Med henblik på forenkling, kontinuitet og konsolidering i projektporteføljen var
det bestyrelsens opfattelse, at sådanne projekter med fordel kan indgå i
det videre arbejde på en måde, hvor brandet opretholdes, men hvor operatøren muligvis udskiftes.
I relation til den samlede projektportefølje ønskede bestyrelsen et styrket
fokus på fremdrift og performance samt et styrket feedback fra de virksomheder, der benytter de pågældende tilbud. Hensigten er øget viden
om indsatsernes bidrag til at indfri bestyrelsens strategiske mål. Bestyrelsen er indforstået med, at evalueringer og opgørelse af effekter først
kan tilvejebringes efter projekternes afslutning. Sekretariatet noterede
sig efterspørgslen med henblik på opfølgning.

Endelig blev det påpeget, at der trods forenkling og konsolidering i
større indsatser og organisatoriske enheder med kritisk masse fortsat skal
være fokus på decentral tilgængelighed og lokale forventninger til erhvervsfremmesystemets ydelser og aktører.
4. Rammerne for udmøntning af midler i 2022, herunder status for EUprogrammerne for perioden 2021-27 samt gennemførelse af eksterne
arrangementer (til orientering)
Bilag: Cover
Sekretariatet orienterede om, at de foreløbige økonomiske rammer for de
nye EU-programmer i hele programperioden forventes at være ca. 890 mio.
kr. under Socialfonden og ca. 1,8 mia. kr. under Regionalfonden (inkl. en
forventet rammeflytning af midler fra INTERREG). EU-midlerne er underlagt krav til fremdrift i anvendelsen. Det betyder, at bestyrelsen i 2022
skal udmønte ca. 0,5 mia. kr. heraf for at mindske risikoen for, at Danmark
ikke kan hjemtage alle de tildelte EU-midler. Hertil kommer decentrale
erhvervsfremmemidler fra de årlige finanslove. Det er forventningen, at
udkastet til EU-programmet kommer i offentlig høring i oktober, hvorefter
bestyrelsen vil blive orienteret om programmernes nærmere indhold.
Sekretariatet oplyste, at regeringens forslag til finanslov for 2022 indeholder en mindre reduktion af finanslovrammen for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med ca. 24 mio. kr. årligt de kommende år. De ca. 50 mio.
kr., der er øremærket til turisme, er ikke omfattet af den forventede reduktion.
For at hente inspiration og input til de kommende udmøntninger har sekretariatet forberedt en række tematiserede arrangementer, der er udvalgt med
blik for de forventede temaer i de nye EU-programmer. Arrangementerne
arrangeres og afvikles i samarbejde med erhvervshusene, ligesom der er
lagt op til, at bestyrelsesmedlemmer deltager i arrangementerne for at få
indblik i de kommende udmøntningstemaer og indgå i dialog med lokale
aktører og interessenter.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og gav tilsagn om at deltage
i de forestående arrangementer.
5. Opfølgning på regionale vækstteams og anbefalinger vedr. erhvervsfyrtårne (til beslutning)
Bilag: Cover
Bilag: Rammeaftale mellem erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
Bilag: Faktaark over anbefalinger
Bilag: Idébeskrivelse målrettet lokale erhvervsfyrtårne
Under punktet skulle bestyrelsen træffe beslutning om udmøntning af i alt
595 mio. kr. til opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams
vedrørende erhvervsfyrtårne.
Sekretariatet redegjorde for beslutningsoplægget, der var udarbejdet i henhold til rammeaftalen mellem bestyrelsen og regeringen om arbejdet med
udmøntning og opfølgning på anbefalingerne og i henhold til bestyrelsens

tidligere tilkendegivelser om fokus. Bestyrelsen drøftede herefter følgende
seks aspekter af udmøntningen.
For det første var der fra sekretariatets side lagt op til en konsortiemodel,
hvor der skal være ét konsortium per fyrtårnsinitiativ med en stærk ledelse
og passende partnermæssig sammensætning. Konsortiet vil have organiseringsfrihed og skal understøtte en stærk og samlet lokal indsats, der løfter
en signifikant del af anbefalingerne for den givne geografi. Bestyrelsen
tilsluttede sig den fremlagte konsortiemodel og vurderede, at behovet for
at samle kræfterne i sammenhængende foretagender vejer tungt af hensyn
til kvalitet, kritisk masse og forenkling over for virksomhederne, men var
samtidig også opmærksom på, at meget brede konsortier potentielt kan indvirke negativt på eksekveringsevnen. For at tilbyde yderligere fleksibilitet
med henblik på, at konsortierne hurtigt kan blive operationelle, lagde sekretariatet op til en justering af det fremsendte forslag til annoncering, således at det gøres muligt for konsortier at have to tilsagnsmodtagere inden
for samme fælles ansøgning. Bestyrelsen tilsluttede sig denne justering.
For det andet drøftede bestyrelsen sekretariatets oplæg til vurderingskriterier, hvor der var lagt op til at vægte projektets effekt i forhold til at realisere fyrtårnet med 40 pct., projektets partnerskab, samarbejde og lokale
forankring med 40 pct. samt forhold vedrørende forenkling og sammenhæng i erhvervsfremmesystemet med 20 pct. Bestyrelsen drøftede, at der i
vurderingen af effektkriteriet snarere bør ses på konsortiets bidrag til at
skabe samfundsøkonomisk værdi end foretages en vurdering af de teknologiske fremskridt, der forventes skabt.
For det tredje redegjorde sekretariatet for det fremlagte krav om 15 pct.
medfinansiering på baggrund af op til 85 pct. medfinansiering med
REACT-EU-midler, og at der af hensyn til budgetteringsmæssige forhold
var lagt op til at erstatte de tidligere afsatte 95 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler i fyrtårnsannonceringen med yderligere 95 mio. kr. fra
REACT-EU-midlerne, der var afsat til Virksomhedsprogrammet. Ombytning af finansieringskilder ville være uden erhvervsfaglige og økonomiske
følger for de pågældende indsatser, oplyste sekretariatet. Bestyrelsen drøftede herefter omfang og opfyldelse af medfinansieringskravet og vurderede, at niveauet for kravet var passende i henhold til forholdet mellem
lokal forankring, risikospredning og fremdrift. Herunder oplyste sekretariatet, at medfinansieringen ikke nødvendigvis skal være fuldt tilvejebragt
på ansøgningstidspunktet, men være sandsynliggjort, og at det som led i
sagens oplysning under sagsbehandlingen er muligt at fremlægge yderligere dokumentation o.l. for forventet medfinansiering.
For det fjerde redegjorde sekretariatet for, at midlerne udmøntes i åben
konkurrence, og at der vil være en fleksibilitet i tildelingen af midler under
hensyntagen til ansøgningernes kvalitet og hensynet til tildeling af midler
til udvikling af alle otte erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen fandt den fremlagte
tilgang hensigtsmæssig.
For det femte oplyste sekretariatet om kommunikationen af annonceringen, hvortil bestyrelsen udtrykte ønske om, at der bl.a. fremgår fokus på at
skabe effekter og kvalitet på et højt internationalt niveau med potentiale
for at komme hele landet til gode.

For det sjette drøftede bestyrelsen ansøgningsprocessens tidsfrister og efterspurgte, at sekretariatet genovervejer mulighederne for at forlænge ansøgningsperioden, uden at bestyrelsens forventede stillingtagen til ansøgningerne på møde d. 2. feb. 2022 påvirkes.
Bestyrelsen godkendte udmøntningen, herunder støtteprocenten på 85 pct.
og omfordelingen af de 95 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler og
tilsvarende REACT-EU-midler. Bestyrelsen godkendte endvidere, at der
gives mulighed for flere tilsagnsmodtagere i samme konsortium, og at effektkriteriet justeres, så det teknologiske aspekt erstattes af de centrale
samfundsøkonomiske fremskridt, der forventes skabt.
Beslutningen vedrørende tilsagnsmodtagere indebærer, oplyste sekretariatet, at konsortiet fortsat skal indsende én ansøgning, der skal beskrive den
samlede vision for konsortiet og en tværgående og beslutningskompetent
governance-struktur, der sikrer, at alle offentligt finansierede aktiviteter
eksekveres på koordineret vis med henblik på at indfri konsortiets samlede
vision. Desuden indebærer det, at hver tilsagnsmodtager skal udarbejde
selvstændige budgetter for sine aktiviteter og særskilt tilvejebringe medfinansiering til disse. Budget og finansiering vurderes individuelt for de enkelte tilsagnsmodtagere, mens ansøgningen vil blive vurderet som én samlet indsats.
6. Opfølgning på regionale vækstteams og anbefalinger vedr. genstart
(til beslutning)
Bilag: Cover
Bilag: Overblik over øvrige anbefalinger
Under punktet skulle bestyrelsen træffe beslutning om opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams vedrørende genstart af væksten
via øvrige tiltag i de forskellige landsdele.
Sekretariatet redegjorde for sin vurdering af, at der allerede er taget tiltag
– eller er tiltag på vej – som adresserer størstedelen af genstartsanbefalingerne. Dertil kommer, at den økonomiske situation i forlængelse af
COVID-19-pandemien samlet set er markant mere positiv, end da arbejdet
med anbefalingerne blev igangsat, selvom særligt turismeerhvervet fortsat
er hårdt ramt. Bestyrelsen fandt i forlængelse heraf, at det fortsat er centralt
at understøtte genstart i turismeerhvervet i tillæg til de allerede igangværende initiativer.
Af genstartsanbefalingerne udestår tre anbefalinger, der efter sekretariatets
vurdering ventes at kunne rummes inden for de kommende EUprogrammer. Anbefalingerne vedrører levende bymidter, detailhandel og
kvalificeret arbejdskraft.
Bestyrelsen besluttede, at der ikke på nuværende tidspunkt skulle iværksættes en særskilt indsats til opfølgning på genstartsanbefalingerne fra de
regionale vækstteams.
7. Udmøntninger og behandling af tillægsbevillinger (til orientering og
beslutning)
Bilag: Cover

Formanden indledte punktet med at orientere om status for implementering
af Virksomhedsprogrammet. To af de fire indsatsspor i programmet –
SMV:Digital og SMV:Vækstpilot – er åbnet for ansøgninger og har oplevet positiv interesse og efterspørgsel fra mange virksomheder. Det tredje
spor, SMV:Grøn, åbner for ansøgninger d. 11. oktober.
Vedrørende det fjerde og sidste spor, SMV:Eksport, orienterede formanden om, at sekretariatet er blevet opmærksom på, at den annoncerede støtte
til eksportfremme via tilskud til virksomhedernes egne eksportmedarbejdere eller medarbejdere hos tredjepart kan være i strid med EU’s regler for
statsstøtte. Derfor har Erhvervshus Sydjylland, efter aftale med Erhvervsstyrelsen, indstillet ansøgningsprocessen under dette spor. Ca. 130 virksomheder har ansøgt om midler under SMV:Eksport, men ikke modtaget
tilsagn. Der er således ikke udbetalt midler i strid med statsstøttereglerne.
De pågældende virksomheder modtager en officiel undskyldning fra Erhvervshus Sydjylland samt opfordring til at søge vejledning om øvrige relevante tilbud i erhvervsfremmesystemet. Ydermere vil sekretariatet afdække mulighederne for at understøtte genstart af den danske eksport på
anden vis med henblik på, at bestyrelsen senest primo 2022 forelægges
forslag til at anvende de 55 mio. kr. fra REACT-EU, der er allokeret til
SMV:Eksport. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Under punktet skulle bestyrelsen dernæst træffe beslutning om udmøntning af midler til otte projekter, jf. appendiks 1.
Første udmøntning omhandlede udvidelse af projektet Beyond Beta målrettet vækstpotentielle iværksættere, hvor bestyrelsen tidligere har besluttet at skalere indsatsen via direkte tildeling af REACT-EU-midler baseret
på en række krav til udvidelse af fokus, målgruppe og partnerkreds. Der
var tidligere modtaget en ansøgning, som bestyrelsen havde besluttet at
give afslag på.
Sekretariatet redegjorde for, at der er modtaget en revideret ansøgning som
på tilfredsstillende vis er ændret under hensyntagen til bestyrelsens afslagsbegrundelser. Ansøgningen involverer alle 14 klyngeorganisationer
med blik for forskelle i kapacitet, volumen osv. og opfylder de kriterier,
som bestyrelsen har ønsket, vedrørende dækning af alle styrkepositioner i
hele landet, grønt iværksætteri og en udvidelse af målgruppen samt inddragelse af private partnere. I samme ombæring redegjorde sekretariatet
for operatørens procedure for at udvælge iværksættervirksomhederne, som
på tilfredsstillende vis sikrer ligebehandling af ansøgere og transparens i
udvælgelsesprocessen.
Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen, hvormed Beyond Beta (Erhvervshus Hovedstaden) opnår tilsagn på ca. 84,7 mio. kr. REACT-EUmidler, samt kriterierne for iværksætterudvælgelse.
Anden udmøntning omhandlede en tillægsbevilling og projektforlængelse
til projektet Enterprise Europe Network Denmark (EENDK) via decentrale
erhvervsfremmemidler. Sekretariatet motiverede indstillingen om at imødekomme ansøgningen med henvisning til, at projektet har demonstreret at
være et succesfuldt netværk med en performance i Danmark, der ligger i
top i forhold til øvrige lande.

Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen, hvormed EENDK (Erhvervsfremmenetværket Enterprise Europe Network Denmark) forlænges og opnår tilsagn fra de decentrale erhvervsfremmemidler på ca. 6,3 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler under forudsætning af, at projektet opnår
finansiering på 60 pct. fra Europa-Kommissionen og 20 pct. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
De følgende seks udmøntninger omhandlede udmøntning af ikke-forbrugte
strukturfondsmidler (såkaldte tilbageløbsmidler) medfinansieret med decentrale erhvervsfremmemidler til projekter indstillet af sekretariatet.
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 procedure, der er besluttet af bestyrelsen.
Inden for de indsatsområder under EU’s strukturfonde, hvor der aktuelt var
tilbageløbsmidler til rådighed, havde sekretariatet indstillet seks projekter
til tillægsbevillinger.
Vedrørende tillægsbevillingen til Grøn og Cirkulær Omstilling (LD Cluster og Clean) ønskede bestyrelsen, at der er opmærksomhed på, at støtten
kommer bredt ud blandt virksomheder set i lyset af, at der i tillægsbevillingen indgår en koncentration af støttemidler til færre virksomheder.
Bestyrelsen godkendte de seks tillægsbevillinger, hvormed Grøn og Cirkulær Omstilling (LD Cluster og CLEAN) opnår tilsagn på ca. 25,6 mio.
kr., SMART Greater Copenhagen (DTU) opnår tilsagn på i alt ca. 4,3 mio.
kr., SMV Strategi (Erhvervshus Sjælland) opnår tilsagn på i alt ca. 3,4 mio.
kr., Innovativ Vækst (Erhvervshus Nordjylland) opnår tilsagn på i alt ca.
2,2 mio. kr., Alle unge med imidt (Projekter imidt ApS) opnår tilsagn på i
alt ca. 5,2 mio. kr. og Talent til Danmark (Copenhagen Capacity) opnår
tilsagn på i alt ca. 8,4 mio. kr., jf. appendiks 1, hvoraf fordelingen af midler
fra Regional- og Socialfond samt decentrale erhvervsfremmemidler fremgår.
8. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til orientering)
Bilag: Cover
Formanden oplyste, at næste ordinære møde afholdes den 2. november på
Milling Hotel Park i Middelfart og takkede for et godt møde.
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Appendiks 1

Iværksætterindsats – specialiseret indsats målrettet styrkepositioner

Projekttitel

Ansøger

Beyond
Beta
Erhvervshus
(REACT-EUstaden
udvidet projekt)

Indstillet ReAnsøgt RegigionalProjektets budonalfond/SoFond
fond/Socialget (Kr.)
cialfond (Kr.)
fond (Kr.)

Beslutning

84.700.000,00

84.700.000,00

113.333.333,33

Tilsagn

Ansøgt
DEM-midler
(Kr.)

Indstillet
DEM-midler
(Kr.)

Projektets budFond
get (Kr.)

Beslutning

Nordjyl- 01.01.2022
–
6.309.114,72
30.06.2025309.

6.309.114,72

31.545.573,60

Tilsagn

Projektperiode

Hoved- 07.06.2021
30.06.2023

–

Socialfonden

Internationalisering

Projekttitel

Ansøger

Enterprise Europe EU-kontor
Network Denmark
land

Projektperiode

DEM-midler
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Tillægsbevillinger
Indstillet ReIndstillet
gionalDEM-midler
fond/Social(Kr.)
fond (Kr.)

Samlet indstilBeslutning
ling (Kr.)

Grøn og Cirkulær
27.06.2019LD Cluster og CLEAN
Omstilling
31.12.2022

25.600.000,00

0

25.600.000,00

SMART
Greater Danmarks
Copenhagen
Universitet

3.275.000,00

1.005.231,65

4.280.231,65

Tilsagn

3.222.332,65

135.337,97

3.357.670,62

Tilsagn

2.193.510,00

0

2.193.510,00

Tilsagn

2.622.859,00

2.622.859,00

5.245.718,00

Tilsagn

5.574.597,00

2.787.299,00

8.361.896,00

Tilsagn

Projekttitel

Projektperiode

Ansøger

Tekniske 01.11.2017 –
31.12.2022

02.10.2018 –
31.12.2022
Erhvervshus Nordjyl- 01.05.20160Innovativ Vækst
land
31.12.2022
02.10.2017 –
Alle unge med imidt Projekter imidt ApS
31.12.2022
Talent til Danmark Copenhagen Capacity 09.09.2019 –
31.12.2021
SMV Strategi

Erhvervshus Sjælland

Tilsagn

