
REACT-EU-midler til udvikling af lokale erhvervsfyrtårne

Webinar 12. oktober 2021



Agenda
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Mødekultur

Brug chatten

 Hvis du vil stille et spørgsmål, så brug chat-funktionen i Teams

 Skriv gerne i chatten, hvad du hedder, og hvilken slide dit spørgsmål evt. vedrører.

 Spørgsmål og svar offentliggøres efter begge webinarer og opdateres løbende

 Sørg for at både din mikrofon og dit kamera i Teams er slukket under webinaret

 Slides offentliggøres efter webinaret

Chat
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Baggrund for annonceringen
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Regionale vækstteams

Opgaven for de regionale vækstteams

 Regeringen nedsatte syv regionale vækstteams i marts 2021, der fik til opdrag at 
komme med anbefalinger til regionale fyrtårne

 Vækstteams afleverede deres anbefalinger til erhvervsministeren den 31. maj 2021
 Med denne annoncering afsættes de første midler til at understøtte anbefalingerne fra 

de regionale vækstteams

2. marts 2021
Regeringen nedsætter 

syv regionale 
vækstteams 

31. maj 2021
De regionale 

vækstteams afgiver 
deres anbefalinger om 

otte fyrtårne

1. okt. 2021
Åbning af ansøgnings-

runde for projekter 
under indsatsen
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Kommissoriets opdrag

Opgaven for de regionale vækstteams

 Tilvejebringe analysegrundlag, som kan danne baggrund for anbefalingerne.

 Komme med anbefalinger til
1. hvordan der bedst investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så det kan 

udvikle sig til et eller to erhvervsfyrtårn(e)
2. at løfte en særlig lokal indsats
3. at genstarte vækst i den pågældende landsdel

  Denne annoncering vedrører kun punkt 1. fyrtårnsanbefalingerne
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Aftaler og programmer bag fyrtårnsindsatsen

REACT-EU-målsætning:
”Fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med COVID-19-pandemien og dens sociale 
konsekvenser og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af 
økonomien.”

Rammeaftale à 10. september 2021 mellem regeringen 
og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse:
”….Frem for enkeltstående modtagere, skal midlerne til hvert lokale erhvervs-fyrtårn 
søges af lokale konsortier, bestående af de relevante aktører, som kan bidrage til at 
opdyrke de lokale erhvervsfyrtårne….”

I Danmark Kan Mere I à 7. september afsætter regeringen samlet
1 mia. kr. til opfølgning på de regionale erhvervsfyrtårne
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Danmarkskort med potentielle fyrtårne
- Kun de her nævnte fyrtårne kan støttes

Nordjylland
C02-fangst, -lagring 

og –anvendelse samt 
PtX

Midtjylland
Foregangsregion inden 

for innovativ, bæredygtig 
og effektiv 

vandteknologi

Sydjylland
International 

energimetropol med 
fokus på grøn energi og 

sektorkobling

Fyn
Fremtidens højteknologiske 

industri med fokus på 
robotteknologiske løsninger

Hovedstaden
Global sundhedshovedstad 

med fokus på indsatser omkring 
svær overvægt

Sjælland
Udvikling af biosolutions & Femern 

Bælt-forbindelsen

Bornholm
Grøn energi-ø og knudepunkt 

for energiinfrastruktur i 
Østersøen

8



Hvad definerer et fyrtårn?

 Højt ambitionsniveau 
 Tager afsæt i en lokal styrke
 Kort og langt sigte
 Mål om at øge vækst og beskæftigelse i 

hver landsdel
 Imødekomme lokale behov og 

ambitioner og være stedbundet 
 Klart fokus og målsætninger, der er 

synlige.
 Bred partnerskreds, som kan bestå af 

store og små virksomheder, private og 
offentlige fonde, videninstitutioner, 
kommuner mv.
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Konsortiemodellen

 Ét konsortium pr. fyrtårn
 Organiseringsfrihed
 Stærk og samlet lokal indsats med geografisk bredt 

dækkende partnere
 Konsortiet skal have blik for at skabe effekt i en hel landsdel 

på kort og på langt sigt
 Konsortiet forventes at løfte en signifikant del af 

anbefalingerne
 Konsortiet skal beskrive hvordan det samlet set vil 

igangsætte og udvikle det lokale erhvervsfyrtårn

Hvad består et konsortium af:
 Operatør
 Økonomiske partnere
 Øvrige partnere
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Tidslinje

31. maj 2021
De regionale 
vækstteams 
afgiver deres 
anbefalinger 

om otte 
fyrtårne

10. sept. 2021
Rammeaftale 

mellem 
regeringen og 

DEB om 
opfølgning på 

anbefalingerne

1. okt. 2021
Åbning af 

ansøgnings-
runde for 
projekter 

under 
indsatsen

2. febr. 2022
DEB behandler 

ansøgninger 
og indstiller 
projekter til 

tilsagn

30. juni 2023
Alle projekter 

skal være 
afsluttet

23. nov. 2021
Kl. 12

Sidste frist for
ansøgninger
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Hvilke aktiviteter kan man få støtte til?

Fremme af kriseafhjælpning i forbindelse med covid-19-pandemien og dens sociale konsekvenser 
og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien
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REACT-EU-midlernes formål

REACT-EU-midlerne skal anvendes til følgende formål:
At følge op på anbefalingerne fra de regionale vækstteams til fremme af lokale 
erhvervsfyrtårne på baggrund af indstilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 
dermed afhjælpe COVID-19-pandemien og dens sociale konsekvenser samt forberede en 
grøn, digital og modstandsdygtig genopretning af økonomien.

Regionalfondsmidler
495 mio. kr.

Socialfondsmidler
100 mio. kr.
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Indsatser under Regionalfonden

Indsatser der understøtter vækstteams anbefalinger, fx:
 Udviklingsmiljøer (obs på statsstøtte)
 Feasibility studies
 Tilskud til virksomheders indkøb af rådgivning
 Direkte tilskud til virksomheders indkøb af konkret teknologi, 

automatiseringsløsninger, robotteknologi, software mv.
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Indsatser under Socialfonden

Indsatser der understøtter vækstteams anbefalingerne, fx:
 Kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder inden for digitalisering og grøn 

omstilling
 Styrket indsats for grønne og digitale iværksættere
 Fremtidens kompetencer
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Mål og målgruppe

Regionalfondsprogrammet

Mål
Løfte vækst og beskæftigelse i 
private virksomheder

Socialfondsprogrammet

Mål
Deltagere med forøget 
kompetenceniveau umiddelbart 
efter deltagelsen 

Målgruppe

Målgruppen er i udgangspunktet 
SMV’er i hele landet. 

Det er ikke udelukket, at store virk-
somheder (ikke-SMV’er) kan indgå i 
aktiviteterne, hvis det bidrager til at 
udvikle SMV’ernes forretning. 

Mål(gruppe)

Medarbejdere og ledige

Øge antallet af personer med 
kompetencer, der understøtter 
virksomhedernes grønne og digitale 
omstilling
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OBS

Projektrelevante støtteberettigede udgifter skal være afholdt, betalt og 
afrapporteret: 

30. juni 2023 

Der ydes ikke driftsstøtte og støtte 
til køb af jord og fast ejendom

Der ydes ikke tilskud til projekter, 
som ville være blevet gennemført 
uden EU-tilskud (additionalitets-
princippet)
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Annonceringen medfinansieres med EU’s 
strukturfonde

Strukturfondenes grundvilkår

 Åben konkurrence om midlerne
 Projektfinansiering, ikke driftsstøtte

 Op til 85 pct. medfinansiering

 Der skal findes egenfinansiering for minimum 15 pct.
 Strukturfondsmidler kan være omfattet af statsstøtte-reglerne

 Der kan ikke søges medfinansiering via de decentrale erhvervsfremmemidler 
under REACT-EU

Vi fortæller kort om nogle af de vigtigste principper for strukturfondsmidlerne
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Gode råd og krav til 
strukturfondsprojekter

Strukturfondsmidlernes grundvilkår
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår 

Aktiviteterne skal være additionelle

 Dvs. at projektet ikke kan gennemføres uden tilskuddet i samme omfang, på samme 
tidspunkt eller inden for samme tidsramme.

 Der kan ikke gives støtte til aktiviteter, som alene har baggrund i et lovkrav eller har 
til formål at implementere lovkrav.

 Der kan ikke gives støtte til aktiviteter, som er fuldt ud finansierede uden tilskuddet.

 Der kan ikke gives tilskud til aktiviteter, som vil blive gennemført, uanset om der gives 
støtte eller ej.
 Fx kan der ikke indgås en bindende aftale med en leverandør, konsulent 

eller samarbejdspartner om at levere ydelser til projektet, før der er ansøgt 
om støtte.
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår 

EU-REACT er ikke driftsstøtte

 Tilskud kan ikke anvendes til helt eller delvist at fritage en økonomisk partner fra sine 
sædvanlige udgifter eller udgifter i dennes daglige drift eller aktiviteter.

 Det kan fx være almindeligt vedligehold, ordinære, løbende anskaffelser og lovpligtige 
aktiviteter.

 Fokuser på aktiviteter, som klart kan skilles fra driften.

 Aktiviteter vil ikke blive støtteberettigede af at blive kaldt noget andet.
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår 

Støtte udbetales på baggrund af udgifter

 Projektet får støtte på baggrund af afholdte og betalte udgifter.

 Kun udgifter, der kan dokumenteres efter reglerne, kan udløse støtte.

 Alle udgifter skal være projektrelevante og projektrelaterede.

 Alle udgifter skal være nødvendige, for at projektet kan gennemføres   tilfredsstillende.

 Projektet skal kunne redegøre for relevans og nødvendighed.
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

Udgifter skal være afholdt i projektperioden

 Alle udgifter skal være afholdt inden for projektperioden
 Startdato er typisk datoen for ansøgning
 Slutdato er medio 2023
 Vær derfor opmærksom på, at projektets aktiviteter skal være igangsat, 

gennemført og afsluttet medio 2023

Kun udgifter fra økonomiske partnere
 Kun udgifter afholdt og betalt af en økonomisk partner kan støttes

 For at være økonomisk partner skal man have et dansk CVR-nr.

 For at være økonomisk partner skal man underskrive en partnererklæring
 Der kan ikke gives tilskud til primærproducenter
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

Udgifter der kan støttes direkte

Følgende udgifter, der følger af projektets aktiviteter, kan udløse støtte, hvis disse 
dokumenteres som beskrevet i støtteberettigelsesreglerne:

 Løn
 Ekstern bistand
 Anlægsinvesteringer
 Revision

Øvrige udgifter er dækket af en flat rate på 18 eller 40 %
Det betyder, at et projekt ikke kun kan bestå af ”øvrige udgifter”, da flat raten skal beregnes af direkte 
udgifter. Hvis der ikke er direkte udgifter i projektet, fx løn, er der ingen flat rate at få!

 NB: Der kan ikke gives støtte til køb af jord og fast ejendom
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

Udbud og markedsafsøgning

 Udbudsregler og markedsafsøgningsregler skal overholdes ved alle indkøb

 Ved anlægsinvesteringer skal tilbudsloven overholdes

 Overholdelse af reglerne skal kunne dokumenteres
 Ingen kunstig opdeling af leverancer

 Ved manglende overholdelse kan støtten reduceres med op til 100 %
(dog typisk 25 % ved manglende markedsafsøgning)

 Interesseforbundne parter skal afregnes overfor styrelsen til kostpris

 Vær obs på at der skal være tid til det!
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

Tilsagnsmodtager

 Tilsagnsmodtager – underskriver tilsagnet og er ansvarlig for projektets gennemførelse

 Ét samlet projektregnskab på vegne af alle partnere

 Der udbetales alene til tilsagnsmodtager - partnerne aftaler fordelingen af tilskud
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

OBS

 Få en god forståelse for støtteberettigelsesreglerne, inden du går i gang

 Det er vigtigt at følge Støtteberettigelsesreglerne - ”almindelig sund 
fornuft”, “rimelighedsbetragtninger” og “plejer” er ikke et administrationsgrundlag

 Lav forretningsgange, der sikrer korrekt dokumentation

 Ikke kun dokumentation og kontrol af udgifter - indhold kontrolleres også

 Alle projektets økonomiske partnere er underlagt samme dokumentationskrav
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Strukturfondsmidlernes grundvilkår

Vælg løsninger der letter administrationen

 Kontrakter
Deltidskontrakter og fuldtidskontrakter
(Husk at overholde krav til kontrakter)

 Standardsats på 250 kr. til projektmedarbejdere - anvendes kun sammen med 
timeregistreringer

 40 pct. kontoplan - Løn til projektarbejde og beregnet 40 pct. til øvrige udgifter heraf 
– minimere dokumentationskravet i projektet

 Det enkleste projekt man kan sammensætte:
Beregnes ud fra udgifterne til løn ”Projektarbejde” med standardsats 
(timeregistrering) og 40 pct. øvrige udgifter
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Gode råd og krav til 
strukturfondsprojekter

Statsstøtteregler
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Statsstøtte

Forbud mod statsstøtte
Generelt forbud mod at yde statsstøtte i Traktaten om Den Europæiske Unions 
Funktionsmåde art. 107, stk. 1 

Undtagelser 
 De minimis-forordningen 
(Kommissionens Forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 
108 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte)

 Den generelle gruppefritagelsesforordning
(Kommissionens Forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed 
med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108)



Betingelser for statsstøtte
Seks kumulative betingelser



Statsstøtteløsning – de minimis

De minimis støtte

 Max. 200.000 euro over tre sammenhængende regnskabsår - Koncernniveau 

 Begrænsning i forhold til:
 Eksportaktiviteter
 Landbrug (primærproduktion)
 Fiske- og akvakultursektoren

 Krav om underskrevet de minimis erklæring – før deltagelse i aktiviteter 



Statsstøtteløsning – gruppefritagelsen
Den generelle gruppefritagelse

 Mulighed for mere støtte til virksomhederne

 Generelle krav, herunder:
 Anmeldelsestærskler
 Tilskyndelsesvirkning

 Specifikke krav – aktiviteter og støttesatser
 Art. 25 – Støtte til forsknings- og udviklingsprojekter
Max 20.000.000 euro
Støtteintensitet: Mellem 25-50% af de støtteberettigede omkostninger
Kan under særlige vilkår øges til max 80%

 Art. 26 – Investeringsstøtte til forskningsinfrastruktur
Max 20.000.000 euro pr. infrastruktur
Støtteintensitet: Max støtteintensitet på 50% af de støtteberettigede omkostninger



Statsstøtteløsning – gruppefritagelsen (fortsat)

Den generelle gruppefritagelse

 Specifikke krav – aktiviteter og støttesatser
 Art. 17 – Investeringsstøtte til SMV'er
Max 7.500.000 euro
Støtteintensitet: Max støtteintensitet på 20% af de støtteberettigede omkostninger

 Art. 18 – Støtte til konsulentbistand til SMV'er
Max 2.000.000 euro pr. virksomhed pr. projekt
Støtteintensitet: Max støtteintensitet på 50% af de støtteberettigede omkostninger



Gode råd i forhold til statsstøtte

Gode råd

 Husk at tænke statsstøtteløsning ind fra start
 Afklar evt. fortolkningsspørgsmål
 Vær meget omhyggelig med statsstøttehåndtering
 Statsstøtte vurderes på baggrund af konkrete aktiviteter 

Tildelt statsstøtte uforeneligt med statsstøttereglerne betyder, at virksomhederne 
skal betale støtten tilbage til staten. 



Vurdering af ansøgninger

36



Én eller to ansøgninger

Der skal afleveres én ansøgning pr. fyrtårn af ét samlet konsortium

 …. men hvis samme konsortium både søger midler under Socialfonden og 
Regionalfonden, skal der afleveres to ansøgninger, dvs:

 Én ansøgning med aktiviteter under Socialfonden

 Én ansøgning med aktiviteter under Regionalfonden

 Der kan kun være én operatør pr. ansøgning
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3 vurderingskriterier

Minimum 65 point i alt for at komme i betragtning til tilskud
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Vurderingskriterie A:
Opfølgning på anbefalingerne fra de regionale
vækstteams samt virksomhedernes behov
(0-40 point)
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Ansøgningens effektkæde og måltal
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Vurderingskriterie B: 
Konsortiepartnerskab og lokal forankring
(0-40 point)
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Vurderingskriterie C
Sammenhæng og enstrenget erhvervsfremme 
(0-20 point)
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Hvilke projekter får tilsagn

 Alle ansøgninger scores på hvert af de tre 
vurderingskriterier

 Minimum 65 point i alt for at komme i betragtning til 
tilskud

 Geografisk balance – midler til alle erhvervsfyrtårne

 Bestyrelsen kan evt. justere og skalere i de ansøgte beløb, 
så der sikres geografisk balance.

 Projekter indstilles til tilsagn hos Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse
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SPØRGSMÅL?
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Kontaktoplysninger ved spørgsmål
Spørgsmål vedrørende de 
lokale erhvervsfyrtårne:

Se kontaktliste 
på www.erhvervsfremme

bestyrelsen.dk

Spørgsmål vedrørende 
støtteberettigelse mm.:

Gert Kristoffersen
Email: gerkri@erst.dk

Telefon: 35291315

Jane Povlsen
Email: janpov@erst.dk

Telefon: 35291865

Information kan findes på erhvervsfremmebestyrelsen.dk
Q&A kan efterfølgende findes på regionalt.dk og på 
erhvervsfremmebestyrelsen.dk

Husk ansøgningsfrist 23. november 2021 kl. 12.00

Eventuelt tilsagn forventes februar 2022
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