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Formål
Kort
sagsfremstilling

Bestyrelsen skal tage stilling til udmøntningen af i alt ca. 63 mio. kr., heraf ca. 31
mio. kr. DEM-midler og 32 mio. kr. ikke-forbrugte strukturfondsmidler til 10 projekter.

Baggrund
Bestyrelsen har knap 40 mio. kr. i decentrale erhvervsfremmemidler for 2021, som
endnu ikke er udmøntet. DEM-midlerne skal disponeres i 2021, da de ellers falder
bort. Derudover er der 32 mio. kr. i ikke-forbrugte strukturfondsmidler, som fortrinsvist er prioriteret til projekter inden for innovation. Herudover er der en mindre del,
der går til projekter inden for socialfonden.
På bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 besluttede bestyrelsen en model for udmøntning af tilbageløbsmidler gennem 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. Bestyrelsen har på møderne i 2021 udmøntet en række tillægsbevillinger efter ovennævnte principper.
Bestyrelsen havde på seneste møde d. 29. september en temadrøftelse af turisme med
deltagelse af aktører fra alle turismens forretningsområder samt Danske Destinationer, der udover den aktuelle situation i dansk turisme havde fokus på bæredygtighed.
Der var bl.a. enighed om, at bæredygtighed er et vigtigt parameter i dansk turisme
fremadrettet, herunder særligt i forhold til at tiltrække udenlandske turister til Danmark igen. Bæredygtighed forventes også at få en central placering i den kommende
nationale strategi for dansk turisme, der er under udarbejdelse af Det Nationale Turismeforum. Strategien offentliggøres forventeligt i slutningen af 2021.
Til orientering har sekretariatet modtaget en ansøgning fra Femern Belt Development
(FBD) om yderligere midler til de kommende tre års drift. FBD har i forvejen en
etårig bevilling af DEM-midler på 2 mio. kr., der blev tildelt af bestyrelsen på mødet
i november 2020 til anvendelse i 2021. Driftsbevillingen blev givet som en etårig
bevilling særlig begrundet i behovet for at understøtte konsolidering og håndtere midlertidige finansieringsmæssige udfordringer. Det bemærkes, at Femern Bælt udgør et
af to fyrtårnsinitiativer anbefalet af Vækstteam Sjælland, hvortil der aktuelt er åbent
for ansøgninger med frist den 23. november. Sekretariatet har på den baggrund valgt
ikke at indstille FBD til yderligere tilskud. Sekretariatet er bemyndiget til at meddele
afslag på uopfordrede ansøgninger uden for bestyrelsens annonceringer, jf. forretningsordenen §9, stk. 4.
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Løsning
Det foreslås, at bestyrelsen tildeler støtte til i alt 10 projekter for et samlet beløb på
ca. 63 mio. kr. Midlerne foreslås udmøntet dels i en direkte tildeling til et nyt projekt,
’Indsats for bæredygtig vækst i dansk turisme’, dels i udmøntning af tillægsbevillinger til 9 projekter gennem direkte tildeling uden for ordinære ansøgningsrunder.
Sekretariatet har ikke på nuværende tidspunkt modtaget det endelige budgetmateriale
fra de otte projekter, som er indstillet til tillægsbevillinger. Projekterne – og de anførte
beløb – indstilles derfor under forudsætning af, at operatørerne indsender bl.a. budgetter og måltal, som Erhvervsstyrelsen kan godkende. De samlede støtteprocenter
for projekterne fastholdes.
Turisme
Indsats for bæredygtig vækst i dansk turisme’ (VisitDenmark samt de nationale turismeorganisationer)
Det foreslås, at bestyrelsen følger op på temadrøftelsen på seneste møde ved at tildele
10 mio. kr. til en indsats, forankret hos Visit Denmark, der skal fremme en bæredygtig
udvikling af dansk turisme. Indsatsen skal samtidig skabe sammenhæng mellem nationale, lokale, offentlige og private aktørers mål og indsatser samt bidrage til det
nationale mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Bæredygtighed er en central del af indsatsen for at tiltrække udenlandske turister, særligt i den
aktuelle situation, hvor antallet af udenlandske overnatninger fortsat er lavt. Konkret
kan indsatserne fx omfatte videreudvikling af et bæredygtighedsregnskab for de danske destinationer og Danmark som turistland, metode til måling af den enkelte turists
klimaaftryk og turismens drivhusgasudledning/klimapåvirkning, udvikling af en indeksering og/eller certificering af destinationer, udbredelse af mærkningsordninger
og grønne tiltag i turismeerhvervet samt sikring af videndeling og koordination. Modtagerne skal koordinere de konkrete indsatser med allerede igangsatte projekter. Indsatsen foreslås forankret hos VisitDenmark som operatør i et partnerskab med en bred
kreds af turismeaktører (nationale turismeudviklingsselskaber og destinationsselskaber).
Indstillet tilsagn: 10 mio. kr. i DEM-tilskud. Det indstilles ligeledes, at forventede
tilbageløbsmidler i 2021 fra eksisterende turismeprojekter på op til 2 mio.kr. kr. anvendes til projektet. I alt ca. 12 mio. kr.
Innovation
Sekretariatet har gennemset den eksisterende portefølje af innovationsprojekter. Med
udgangspunkt i ovenstående kriterier for tildeling af tillægsbevillinger indstilles de
fem innovationsprojekter, der scorer højst. Projekterne vurderes at have kapacitet til
at absorbere midler i det indstillede omfang og at kunne rekruttere virksomheder til
de ekstra aktiviteter.
Fire af projekterne er forankret – eller er ved at blive det via konsolidering – hos fire
af de 14 udpegede klynger. To af projekterne ønsker at udvide deres regionale fokus
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til at være landsdækkende, hvilket understøtter klyngekonsolideringen. Det femte
projekt, der er målrettet sjællandske virksomheder og forankret hos Coro Co-Lab
Roskilde (ikke en klynge), indstilles for at anvende resterende regionalfondsmidler
øremærket Region Sjælland, da efterspørgslen er stor. Projektet udløber i 2022.
1. ’Innovationssamarbejder i offshore klyngen’ (Energy Cluster)
Formålet er at øge antallet af innovative SMV’er gennem virksomhedsdrevne innovationssamarbejder. Projektet har dermed til hensigt at øge konkurrencekraften i danske virksomheder ved at understøtte samarbejder mellem SMV’er, videninstitutioner
og branchens store virksomheder. For at imødekomme de nødvendige omkostningsreduktioner og opnå en konkurrencekraft, der gør den danske offshore-industri i stand
til at fastholde de opnåede markedsandele, er det nødvendigt at øge innovationen betydeligt. Effektiv innovation kan skabes gennem et bredt samarbejde mellem operatører som problemejere og virksomheder, typisk SMV’er og videninstitutioner. Projektets primære aktiviteter består af etablering af innovationssamarbejder ud fra et
identificeret innovationsbehov samt udvikling og test af disse.
Indstillet tillægstilsagn op til: 5.719.658,00 kr. i EU-tilskud (Regionalfonden)
8.080.342,00 kr. mio. kr. i DEM-tilskud.
2. ’Innovationsdistrikt Sjælland’ (Coro Co-lab Roskilde + strategisk samarbejde med
Energy Cluster)
Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen hos SMV’er i Region Sjælland
gennem virksomhedsdrevne innovationssamarbejder med videninstitutioner og mulighed for inddragelse af markedsrepræsentant og understøttende facilitatorfunktion.
I innovationssamarbejderne udvikles nye koncepter og løsninger, der testes og implementeres for at øge konkurrencekraften ved forbedring af innovationsevnen. Der er
løbende efterspørgsel på projektets aktiviteter blandt virksomheder, og det er således
projektets økonomi, der sætter en begrænsning på antallet af innovationssamarbejder,
og ikke interessen eller behovet for projektet. Med tillægsbevillingen ønsker man
derfor at udvide projektet og opskrive målsætningerne for projektets nuværende aktiviteter, output og effekter.
Indstillet tillægstilsagn op til: 5,9 mio. kr. i EU-tilskud (Regionalfonden) og 1,1 mio.
kr. i DEM tilskud.
3. ’Sundhedsteknologisk serviceprogram’ (Life Science Innovation North + Life Science Cluster)
Projektets formål er at udvikle nye løsninger inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Nordjylland. Projektets primære aktiviteter er at matchmake offentlige aktører,
private virksomheder og videninstitutioner, screene projektidéer samt gennemføre innovationssamarbejder. Der vurderes at være yderligere potentiale for at gennemføre
flere innovationssamarbejder, idet operatøren har virksomheder på venteliste i Nordjylland og i hele landet.
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Indstillet tillægstilsagn op til: 5.480.342,00 kr. i EU-tilskud (Regionalfonden) og
6.519.658,00 kr. i DEM-tilskud. Det indstilles ligeledes, at projektet får mulighed for
at udvide fra at være regionalt forankret til nationalt.
4. ’MTIC circular co-creation’ (MED Tech Innovation Consortium + Life Science
Cluster)
Projektet har til formål at gøre det lettere for virksomheder at udvikle løsninger og
services, der kan dække identificerede kunde-/markedsbehov på sundheds- og velfærdsområdet. Projektets hovedaktivitet består i at planlægge og gennemføre innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. Projektet fik bevilget
tillægsbevilling på i alt 2.620.000 kr. i foråret 2019. Der vurderes at være yderligere
potentiale for at gennemføre flere innovationssamarbejder.
Indstillet tillægstilsagn op til: 2.500.000 kr. i EU-tilskud (Socialfonden ’Social inklusion’) og 1.250.000 kr. i DEM-tilskud. Det indstilles ligeledes, at projektet får mulighed for at udvide fra at være regionalt forankret til nationalt.
5. ’Future Food & Bioressource innovation’ (FBCD A/S)
Formålet er at udvikle et innovationsprogram for fødevarer og bioressourcer, som
skal skabe nye innovative produkter/services i danske SMV’er gennem innovationssamarbejder med videninstitutioner og på den måde øge antallet af innovative virksomheder. Projektet fik bevilget tillægsbevilling i samme størrelsesorden, som der
indstilles på nuværende tidspunkt, i marts 2021, men der vurderes at være potentiale
for at gennemføre yderligere 4-6 innovationssamarbejder med deltagelse af minimum
otte nye virksomheder.
Indstillet tillægstilsagn op til: 5 mio. kr. i EU-tilskud (Regionalfonden) og 1 mio. kr.
i DEM-tilskud.
Social inklusion
Sekretariatet har ligeledes gennemset socialfondsporteføljen og udvalgt de tre bedste
projekter med størst efterspørgsel under indsatsen for ungdomsuddannelse for unge
med særlige behov. På den baggrund indstilles følgende projekter til tillægsbevillinger:
6. ’Når Lysten driver værket’ (Erhvervsskolen Aars)
Formålet med projektet er at fastholde frafaldstruede og sårbare elever på FGUskolerne og erhvervsuddannelserne i Nordjylland gennem en helhedsorienteret læringsproces. For at fastholde disse særligt frafaldstruede unge på uddannelserne er
det ikke tilstrækkeligt med en indsats i dagtimerne. Derfor styrker projektet indsatsen
for de frafaldstruede elever med en sammenhængende 24/7 indsats: I løbet af skoledagen understøttes eleverne i undervisningen og med vejledning, og i timerne efter
skolen og indtil sengetid etableres der fællesskaber og aktiviteter, som eleverne kan
deltage i. Tillægsbevillingen betyder, at projektet vil ansætte fire mentorer, som vil
hjælpe 80 elever. Projektet forventer, at dette vil medføre, at 40 yderligere elever
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fastholdes på grund af øget fremmøde, og 30 yderligere elever fortsætter i en ungdomsuddannelse.
Indstillet tillægstilsagn op til: 1.080.494 kr. i EU-tilskud (Socialfonden) og 778.706
kr. i DEM-tilskud.
7. ’Inspiratoriet – Det fælles løft’ (Kirkens Korshær)
Projektet har til formål at motivere unge mellem 18 og 30 år med særlige udfordringer
til indskrivning på FGU/ungdomsuddannelse og sikre bedre muligheder for at gennemføre uddannelsen. Projektet tilbyder halvårlige forløb før opstart på
FGU/ungdomsuddannelse og tre måneders fastholdelsesforløb efter opstart. Hvert af
disse forløb er todelt i et pædagogisk støtteforløb samt en særlig tilrettelagt uddannelsesvejledning. Der er en stærk virksomhedsinddragelse, og de unge har mulighed
for to til tre ugers praktik i lokale virksomheder. Med tillægsbevillingen ønsker projektet af udvide sine målsætninger proportionelt med bevillingen for projektets fremdrift i aktiviteter, output og effekter, herunder søge projektforlængelse på tre måneder
samt udvide partnerskabet med Daghøjskolen Gimle med fokus på uddannelser inden
for kulturområdet.
Indstillet tillægstilsagn op til: 1.281.942 kr. i EU-tilskud (Socialfonden) og
830.286,00 kr. i DEM-tilskud.
8. Unge med kant (EUK – Enhed for uddannelse og erhvervsvejledning i kommunerne)
Projektet har til formål at gøre de mest udsatte unge i Region Hovedstaden uddannelses- eller arbejdsmarkedsparate. Projektet udbyder individuelle forløb i samskabelse
med den enkelte unge og relevante fagprofessionelle. Ved de individuelle forløb er
der fokus på den unges motivation, evnen til relationsdannelse samt mestringsstrategier. Endvidere har projektet til hensigt at skabe et kædeansvar for udvidet vejledning
for de meget udsatte unge, samt at oparbejde fælles tilgange og metoder på tværs af
8 kommuner og 2 erhvervsskoler i Region Hovedstaden. Det er således projektets
økonomi, der sætter en begrænsning på deltagertallet, og ikke interessen eller behovet
for projektet. Derfor ønsker projektet med tillægsbevillingen at udvide projektet og
opskrive målsætningerne for projektets nuværende aktiviteter, output og effekter.
Indstillet tillægstilsagn op til: 5,4 mio. kr. i EU-tilskud (Socialfonden) og 1.005.480
kr. i DEM-tilskud.
Digitalisering
Endelig indstilles et enkelt DEM projekt indenfor digitalisering til en mindre tillægsbevilling. Projektet performer rigtig godt, og der er efterspørgsel fra danske techstartups og SMV’er med fokus på retailbranchen, der får mulighed for at teste og
udvikle deres teknologi og digitale løsninger ved et nationalt RetailTech Living Lab.
9. RetailTech (Foreningen Lyngby Science City)
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Projektets mål er at give danske tech-startups og SMV’er med fokus på retailbranchen
muligheden for at teste og udvikle deres teknologi og digitale løsninger ved at etablere et nationalt RetailTech Living Lab, hvor teknologiudviklende SMV’er kan samarbejde med forskere og detailhandlen. Med tillægsbevillingen vil projektet tilbyde
testfaciliteter til flere iværksættere og studerende i en længere periode end i det ansøgte projekt og samtidig øge fokus på retailerne og indhente det tabte ved at afholde
inspirationsmøder og workshops og ved at rådgive retailere og øge digitaliseringsgraden i branchen.
Indstillet tillægstilsagn op til: 490.225 kr. i DEM-tilskud.
Økonomi
Såfremt bestyrelsen vælger at følge sekretariatets indstillinger, vil der pr. 2. november
2021 p.t. ikke være flere disponible midler i Regional- og Socialfonden, udover 4
mio. kr. på Socialfondens overgangsregion (Sjælland), som ikke bringes i anvendelse,
da der ikke er projekter, der kan aftage midlerne.
For DEM-midlerne disponeres i nærværende sager hele Brexit-reserven på 13,5 mio.
kr., som det på mødet den 3. februar 2021 blev besluttet at tilbageholde til evt. yderligere Brexit-indsats. Der var afsat 39 mio. kr. til en Brexit-indsats, hvoraf 25,5 mio.
kr. blev tildelt Tietgenskolen. Det er ikke muligt inden årets udgang at anvende
Brexit-reserven til yderligere skalering af de igangsatte Brexit-indsatser, og det foreslås derfor, at midlerne anvendes til de indstillede initiativer. Hvis bestyrelsen tilslutter sig, er Brexit-reserven dermed omdisponeret. En evt. ny indsats over for Brexitramte virksomheder kan overvejes i 2022 med midler fra dette års budget, såfremt
bestyrelsen ønsker dette.
Det bemærkes, at EU-Kommissionen primo oktober 2021 har vedtaget en Brexittilpasningsreserve, som har til formål at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for
erhverv og fiskeri. Danmarks del af reserven er på ca. 2 mia. kr., og midlerne forventes udmøntet i 2022-2023. Af de tildelte midler skal ca. 850 mio. kr. yde tilskud til
indsatser målrettet erhverv, særligt SMV’er.
Herudover er alle øvrige DEM midler, der var afsat til medfinansiering af strukturfondsprojekter, samt tilbageløbsmidler disponeret, mens 8,8 mio. kr. af den samlede
DEM-reserve på 10,5 mio. kr. vil blive forelagt bestyrelsen på det kommende, korte
og virtuelle møde planlagt til den 8. december 2021.
Det forventes, at der løbende vil komme yderligere tilbageløbsmidler fra afsluttede
projekter. Sandsynligvis vil bestyrelsesmødet i februar 2022 være sidste mulighed for
at udmønte tilbageløbsmidler for strukturfondsprojekter, idet projekterne skal være
afsluttede ved udgangen af 2022. Følges nærværende indstillinger er der pr. 14. oktober 2021 disponeret 99,7 pct. af de eksisterende rammer for strukturfondsprogrammerne.

7/7

Dagsordenspunkt
7.2

Cover – Udmøntninger og tillægsbevillinger

Bilag 7.2.1

Videre proces
I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tillægstilsagn, der forventes udstedt i december
2021.
Kommunikation
Sekretariatet giver projekterne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og publicerer
evt. relevante pressemeddelelser om bestyrelsens beslutninger umiddelbart efter mødet, og før referatet er godkendt.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger:
• Bevilling på 10 mio. kr. til VisitDenmark til ’Indsats for bæredygtig vækst i
dansk turisme’. Tilbageløbsmidler fra turismeprojekter, der lukker ned i slutningen af 2021, på op til 2 mio.kr. kan anvendes til projektet. Projektet indstilles under forudsætning af, at projektet indsender budget, ansøgning (herunder skal støtteprocent fastlægges i samarbejde med sekretariatet), måltal
m.v., som sekretariatet kan godkende
• Tillægsbevillinger til de i alt otte strukturfondsprojekter med DEMmedfinansiering og én tillægsbevilling til DEM-projekt; alle nævnt i nærværende cover. Projekterne indstilles under forudsætning af, at projekterne indsender budget (herunder skal støtteprocenten fastlægges i samarbejde med
sekretariatet), måltal m.v., som sekretariatet kan godkende
• Udvidelse fra regionalt til national udbredelse for projekterne ’Sundhedsteknologisk serviceprogram’ og ’MTIC circular co-creation’

