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Formål
Bestyrelsen skal beslutte fordelingen af 40 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler
til de europæiske digitale innovationshubs i Danmark.

Baggrund
Partnerskaber forankret i erhvervshusene og bestående af klynger, GTS’er og videninstitutioner mv. søgte den 15. september 2020 Erhvervsstyrelsen om at blive indstillet til at ansøge Europa-Kommissionen om udnævnelse til Europæiske Digitale Innovationshubs (EDIH’er). Partnerskaberne skal understøtte og udvikle nye sammenhængende ydelser på tværs af deltagernes virkemidler, der målrettet møder den enkelte virksomheds behov. Erhvervsministeren indstillede samtlige fem danske partnerskaber mhp. at få lokalt forankrede digitale hubs til gavn for virksomheder i hele
Danmark.
Bestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2021 at afsætte 40 mio. kr. decentrale
erhvervsfremmemidler (DEM) til de fem EDIH’er som et betinget tilsagn til erhvervshusene for perioden 2022-2024. Bestyrelsen blev på mødet forelagt forslag til
fordeling af midlerne mellem de fem hubs med ½ vægt på befolkningstal og ½ vægt
på en ligelig fordeling mellem de enkelte hubs.
Bestyrelsen besluttede at afsætte midlerne, men ønskede en justering i fordelingen af
midlerne, der muliggør, at Europa-Kommissionen kan udpege alle fem hubs.
Europa-Kommissionen har siden udsendt et nyt udkast til arbejdsprogram for Digital
Europe Programme – European Digital Innovation Hubs for 2021-2023. Udkastet til
arbejdsprogrammet (29.06.2021) angiver europæisk finansiering til Danmark på
5,957 mio. € for en 3-årig periode, svarende til i alt 44,3 mio. kr.
Med udgangspunkt heri har Erhvervsstyrelsen været i dialog med erhvervshusene om
en ny fordeling af midler, der kan understøtte, at Danmark får fem velfungerende og
lokalt forankrede hubs.
Løsning
Erhvervsstyrelsen har i dialogen med erhvervshusene foreslået en fordeling af midlerne med udgangspunkt i middelværdien for den enkelte hubs eget budget. Fordelingen tager således udgangspunkt i det konkrete finansieringsbehov for at løfte de virksomhedsrettede aktiviteter på tværs af landet. Der er opnået tilslutning til fordelingen
fra alle partnerskaberne bag de danske hubs. Det betyder, at hver hub vil modtage
ekstern finansiering, som ligger inden for det spænd, der er ansøgt om, og mellem 0,7
og 1 mio. kr. lavere årligt end middelværdien af det ansøgte. I tilfælde af ændringer i
den europæiske finansiering, foreslås det, at budgetterne justeres efter samme anførte
beregningsmodel.
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Tabel 1: Fordeling af ekstern finansiering af de danske EDIH’er
EU-midler årligt
(mio. kr.)

DEM årligt
(mio. kr.)

Samlet årlig
ekstern
finansiering
(mio. kr.)

2,6

2,3

4,9

3,2

2,9

6,1

2,7

2,5

5,2

2,6

2,3

4,9

(Erhvervshus Hovedstaden og
Erhvervshus Sjælland*)

3,7

3,3

7,0

I alt

14,8

13,3

28,1

EDIH Nordjylland
(Erhvervshus Nordjylland)

Den Midtjyske Hub
(Erhvervshus Midtjylland)

EDIH for Smart Energy
(Erhvervshus Sydjylland)

EDIH Odense
(Erhvervshus Fyn)

Greater Copenhagen EDIH

*I Greater Copenhagen EDIH er Erhvervshus Hovedstaden tilsagnsmodtageren.

De danske partnerskaber har i sine ansøgninger til Erhvervsstyrelsen den 15. september 2020 taget udgangspunkt i at skulle tilvejebringe den nødvendige finansiering
blandt hubbens partnere og modsvare EU-finansieringen 1:1. Det er derfor aftalt med
erhvervshusene, at finansieringen fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse går til at
øge finansieringen af hubs herudover, og altså ikke indgår i 1:1-matchingen af EUfinansieringen. Det understøtter en større kritisk masse i den enkelte hub og dermed
bedre mulighed for en landsdækkende indsats.
De årlige EU-midler i tabel 1 angiver partnerskabernes maksimale ansøgningsbeløb
til Europa-Kommissionen. Der er dog ikke endelig klarhed over de tilladte typer af
medfinansiering (fx virksomhedstimer) af EU-midlerne, og en række af partnerskaberne bag EDIH’erne har rejst bekymring over denne usikkerhed. Erhvervsstyrelsen
vil være i tæt dialog med Kommissionen og partnerskaberne om denne problemstilling mhp. effektiv hjemtagning af midlerne til EDIH’erne.
For at undgå, at erhvervshusene skal administrere efter to forskellige regelsæt (Europa-Kommissionens og bestyrelsens), foreslås det, at bestyrelsen fraviger sin egen
bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler og lader
de decentrale erhvervsfremmemidler blive administreret efter Europa-Kommissionens General model grant agreement for the Digital Europe Programme.
Videre proces
Lancering af Europa-Kommissionens lukkede udbudsrunde af de EU-midler, som de
danske EDIH-partnerskaber kan søge om, er blevet udskudt og forventes at åbne i
november 2021 med ansøgningsfrist i februar i 2022. EDIH’erne forventes udpeget i
3. kvartal 2022. Europa-Kommissionen angiver, at bevillingsperioden for EU-
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midlerne er treårig. Projektperioden for bestyrelsens bevilling vil følge EU-midlernes
projektperiode.
De decentrale erhvervsfremmemidler tildeles, såfremt partnerskaberne udpeges af
Europa-Kommissionen. Et tilsagn på nuværende tidspunkt giver ansøgerne et kendskab til deres økonomiske rammer, når de søger det lukkede udbud hos Europa-Kommissionen.
Kommunikation
Ej relevant.
Indstilling

Det indstilles, at:
• Bestyrelsen giver 40 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler i tilsagn til de
fem europæiske digitale innovationshubs og fordeler midlerne på de fem hubs
(erhvervshuse) som vist i tabellen ovenfor. Tilsagnene til erhvervshusene er betinget af, at partnerskaberne udpeges af Europa-Kommissionen. Hvis et eller flere
partnerskaber ikke udpeges af Europa-Kommissionen, bortfalder tilsagnene til de
pågældende erhvervshuse
• De decentrale erhvervsfremmemidler administreres i henhold til Europa-Kommissionens General model grant agreement for the Digital Europe Pro-

gramme

