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Kort
sagsfremstilling

Formål
Bestyrelsen orienteres om indholdet i de nye programmer for Socialfonden Plus og
Regionalfonden. Bestyrelsen kan drøfte, hvilke indsatser bestyrelsen kan igangsætte
under den kommende programperiode. Derudover orienteres bestyrelsen om de Interreg-programmer, som vi fra dansk side deltager i for perioden 2021-2027, som
udmøntes af selvstændige beslutningssystemer.
Baggrund
En betydelig del af bestyrelsens midler til finansiering af decentrale erhvervsfremmeindsatser kommer fra EU’s Regionalfond og Socialfonden Plus. Siden etableringen i 2019 har bestyrelsen udmøntet ca. 2,5 mia. kr., hvoraf EU-midlerne udgør ca.
1,3 mia. kr.
De nye strukturfondsmidler udgør en betydelig del af bestyrelsens midler i 2022 og
2023. Bestyrelsen kan med forbehold for Europa-Kommissionens godkendelse lancere ansøgningsrunder, før programmerne er godkendt, men der kan først gives tilsagn til projekter efter den endelige godkendelse.
Løsning
Bestyrelsen præsenteres for udkast til de danske programmer, som danner den nationale ramme for EU-midlernes anvendelse.
I 2021-2027 modtager Danmark 890 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 1.840 mio. kr.
fra Regionalfonden. Heraf udmønter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse størstedelen af midlerne. Regional- og socialfondsprogrammerne investerer samlet ca. 2,6 mia.
kr. i indsatsområder. Danske virksomheder kan i den kommende periode også modtage midler og tilbud fra de Interreg-programmer, som Danmark deltager i. Indsatserne og de støtteberettigede indsatstyper er beskrevet mere uddybende i bilag 2.2 og
2.3.
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1.765

Lokale erhvervsfyrtårne på tværs af nedenstående temaer

300

Mere forskning, innovation og teknologi i danske SMV’er

540

Udvikling af velfærdsteknologisk styrkeposition

40

Digitalisering og forretningsudvikling i danske SMV’er

265

Grøn omstilling i danske SMV’er

530

Automatisk erhvervsrapportering og SMV-venligt udbudssystem (udmøntes af erhvervsministeren)
Digitale værktøjer til erhvervsfremmeplatformen

90
35

Udvikling af turismeinfrastruktur

124

Udvikling af levende bymidter (opfølgning på regeringens partnerskab for levende bymidter)
Socialfond Plus-program

141

Lokale erhvervsfyrtårne

100

Flere faglærte og STEM-kompetencer

185

Flere iværksættere

140

Udvikling af velfærdsteknologisk styrkeposition

850

20

Social inklusion

210

Stærkere ungdomsuddannelser (udmøntes af regionerne)

170

Indsats målrettet de socialt dårligst stillede borgere (udmøntes
af Socialstyrelsen)

25

De nye programmer danner grundlag for, at Erhvervsfremmebestyrelsen kan igangsætte indsatser inden for alle drivkræfter i bestyrelsens strategi Erhvervsfremme i
Danmark 2020-2023, da der er tæt sammenhæng mellem strategien og programmernes mål og midler. Programmerne giver bestyrelsen en central rolle i eksekveringen
af indsatser fra en række politiske udspil som Danmark kan mere I, Tættere på - flere
uddannelser og stærke lokalsamfund samt Digitaliseringsstrategien.
Regeringen har i programmerne afsat 400 mio. kr. på tværs af programmernes indsatsområder til at realisere de lokale erhvervsfyrtårne (300 mio. kr. fra Regionalfonden og 100 mio. kr. fra Socialfonden Plus). Dette skal supplere de midler, som allerede er afsat til implementering af anbefalinger fra nationalt hold og fra REACT-EU,
og indgår i rammeaftalen mellem bestyrelsen og erhvervsministeren af 10. september
2021 om opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams. Derudover afsætter
regeringen regionalfondsmidler til at indføre automatisk erhvervsrapportering, som
er en central del af Digitaliseringspartnerskabets anbefaling om MinVirksomhed.
Videre proces

3/3

Dagsordenspunkt 2

Cover – EU-programmer 2021-2027

Bilag 2.1

Programudkast for Socialfonden Plus og Regionalfonden er sendt i offentlig høring
17. november 2021 med høringsfrist 17. december 2021, hvorefter regeringen sender
udkastene til Europa-Kommissionen, som derefter har op til fem måneder til godkendelsen, der forventes omkring april 2022. De foreliggende udkast til programmer for
Socialfonden Plus og Regionalfonden ligger til grund for bestyrelsens udmøntningsplan for 2022 (punkt 3). EU’s fremdriftskrav betyder, at Danmark i 2025 skal have
forbrugt ca. 15 pct. af de tildelte midler (det er ikke tilstrækkeligt at have udmøntet
midlerne, de skal være afregnet og betalt). Hvis midlerne ikke forbruges og afregnes
i denne takt, nedjusteres Danmarks rammebeløb med differencen. For at reducere
denne risiko forventes bestyrelsen i 2022 at skulle give tilsagn for mindst 0,5 mia. kr.
fra Regionalfonden og Socialfonden Plus og et tilsvarende beløb i 2023. Hertil kommer midlerne fra finansloven, som i 2022 er 275 mio. kr. (ekskl. turismemidler).
Kommunikation
Ikke relevant.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om de nye programmer til efterretning.

