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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal drøfte og godkende udmøntningsplanen for 2022.  

 

Baggrund 

COVID-19 har sat et markant præg på dansk erhvervsliv og resten af det danske sam-

fund de sidste par år. Bestyrelsen har siden marts 2020 haft fokus på at hjælpe iværk-

sættere og SMV’er godt gennem krisen og understøtte den nødvendige omstilling i 

mange virksomheder. Der tegner sig nu et billede af, at de danske SMV’erne har 

klaret sig godt gennem krisen og igen kan se fremad.  

 

Bestyrelsen forventes i 2022 at skulle udmønte ca. 1,7 mia. kr. inkl. de allerede an-

noncerede 595 mio. kr. til lokale erhvervsfyrtårne og reserven til Virksomhedspro-

grammet for SMV’er samt midler til annonceringer, som foretages i 2022, hvor be-

styrelsen først skal give tilsagn i 2023. 

 

Regional- og socialfondsprogrammer for 2021-2027 blev sendt i offentlig høring den 

17. november 2021 og ventes godkendt af Europa-Kommissionen i andet kvartal 

2022, jf. dagsordenspunkt 2. Det vil dog være muligt – og nødvendigt henset til for-

brugskravene fra EU – at foretage de første annonceringer allerede i 1. kvartal 2022 

(med forbehold for programmernes godkendelse).  

 

I alt vil bestyrelsen i den nye programperiode skulle udmønte 1.535 mio. kr. regio-

nalfondsmidler og 658 mio. kr. socialfondsmidler. Henset til krav fra EU til fremdrift 

i forbruget af strukturfondsmidlerne vurderes det vigtigt, at en hel del af midlerne 

kommer ud at arbejde allerede i 2022, hvis der skal sikres fuldt hjemtag af EU-

midlerne til Danmark. Baseret på erfaringerne fra tidligere programperioder vurderer 

sekretariatet, at bestyrelsen bør give mindst 250 mio. kr. regionalfondsmidler og 140 

socialfondsmidler i tilsagn i 2022. Ud over EU-midlerne har bestyrelsen i 2022 275 

mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler og 51 mio. kr. turismemidler.   

 

Løsning 

Bestyrelsen skal tage stilling til den overordnede plan for udmøntninger af ca. 1,7 

mia. kr. i 2022, herunder fokusområder, overordnet prioritering af midler samt års-

hjulet for udmøntningerne. Bestyrelsen vil på møderne i løbet af 2022 blive forelagt 

at skulle tage stilling til de konkrete annonceringsforslag, inkl. konkret fokus, krite-

rier for udmøntning, projektstørrelser mv.  

 

Bilag 3.2 indeholder sekretariatets forslag til udmøntningsplanen. Planen lægger op 

til følgende tre fokusområder i bestyrelsens udmøntninger: 

1) Styrkepositioner (inkl. erhvervsfyrtårne, klynger og turisme)  

2) Grøn og digital omstilling i SMV’er  

3) Kvalificeret arbejdskraft  
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De to førstnævnte fokusområder skal ses i sammenhæng, idet bl.a. erhvervsfyrtårnene 

i høj grad ventes at bidrage til grøn omstilling af dansk erhvervsliv.   

 

Der ligger tre overordnede hensyn bag planen. For det første er der hensynet til virk-

somhedernes behov. Der tegner sig et billede af, at de danske SMV’erne har klaret 

sig godt gennem krisen og igen kan se fremad. Bestyrelsens fokus kan derfor rettes 

på at styrke virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og internationalisering 

i tiden efter COVID-19. Danske styrkepositioner som life science, fødevarer og ener-

giteknologi skal gøres endnu stærkere, bl.a. gennem øget innovation og nye investe-

ringer. Nye lokale erhvervsfyrtårne skal fremmes som grundlag for fremtidens dan-

ske styrkepositioner, bl.a. inden for avanceret produktion, vandteknologi og grønne 

teknologier som eksempelvis CCS (CO2-fangst og -lagring) og PtX (grønne brænd-

stoffer mv.). Langt flere SMV’er skal tage hul på den digitale og grønne omstilling 

af deres virksomheder og tilhørende værdikæder. Og adgangen til kvalificeret ar-

bejdskraft – som i øjeblikket er mange virksomheds største udfordring – skal adres-

seres.  

 

Der lægges med udmøntningsplanen for 2022 op til at styrke virksomhedernes ad-

gang til kvalificeret arbejdskraft via en stor annoncering med fokus på både kompe-

tenceudvikling og formel uddannelse (inkl. STEM) samt social inklusion. Behovet 

for at styrke SMV’ernes digitale og grønne omstilling står også centralt i udmønt-

ningsplanen bl.a. via udmøntning af reserven til Virksomhedsprogrammet (inkl. til-

skud til rådgivning og investeringer i SMV:Digital og SMV:Grøn) og tilskud til de 

lokale erhvervsfyrtårne samt klynge- og turismeindsatsen.  

 

Det andet overordnede hensyn bag udmøntningsplanen er forenklingshensynet. Ud-

møntningsplanen fokuserer på forholdsvis få, men store initiativer i form af erhvervs-

fyrtårnene, klyngerne og det store Virksomhedsprogram, som bestyrelsen igangsatte 

i 2021. Folketinget, erhvervsfremmebestyrelsen m.fl. igangsatte i 2020 og 2021 

mange initiativer, som sigtede på at holde hånden under dansk erhvervsliv og gen-

starte væksten. Det ser heldigvis ud til at være lykkedes, men da adskillige af initia-

tiverne fortsat er aktive, er det sekretariatets vurdering, at der ikke er behov for at 

igangsætte flere initiativer i stil med Virksomhedsprogrammet i 2022. Bestyrelsen 

har en forholdsvis stor reserve til at ’booste” de mest efterspurgte dele af Virksom-

hedsprogrammet i 2022 (225 mio. kr., hvoraf 60 mio. kr. foreslås udmøntet allerede 

på mødet den 8. december 2021, jf. punkt 4).  

 

De nye regionalfonds- og socialfondsprogrammer giver bestyrelsen mulighed for at 

understøtte virksomhedernes vækst og udvikling via indsatser, som adskiller sig væ-

sentligt fra Virksomhedsprogrammet o.lign. Det gælder bl.a. den foreslåede indsats 

om at styrke turismeinfrastrukturen i Danmark, som der er afsat midler til i det nye 

regionalfondsprogram.   

 

Det tredje overordnede hensyn bag udmøntningsplanen er hjemtag af EU-midler. 

Hvis Danmark skal hjemtage alle regional- og socialfondsmidler fra programperio-

den 2021-2027, vurderes det som nævnt ovenfor nødvendigt at give mindst 250 mio. 
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kr. regionalfondsmidler og 140 mio. kr. socialfondsmidler i tilsagn i 2022. Disse be-

løb lever den foreslåede udmøntningsplan op til.  

 

Hensynet til hjemtag af EU-midler har også betydning for, hvordan de decentrale 

erhvervsfremmemidler foreslås anvendt. I 2021-2027 nedsætter EU sin finansiering 

fra 50 til 40 pct. (dog fortsat 60 pct. i Region Sjælland), hvilket vil gøre det vanske-

ligere for projektaktørerne at finde den nødvendige medfinansiering. Det foreslås der-

for at reservere hovedparten af de decentrale erhvervsfremmemidler i 2022 (ca. 245 

ud af i alt 275 mio. kr.) til medfinansiering af strukturfondsindsatserne i udmønt-

ningsplanen (samt 5 mio. kr. til analyser og evalueringer). Det vil betyde, at projekt-

aktørerne i runde tal kan få den samme medfinansiering (strukturfonde plus decen-

trale erhvervsfremmemidler) som hidtil (i gennemsnit godt 70 pct.). Bestyrelsen vil 

for hver enkelt annoncering i 2022 blive forelagt forslag til medfinansiering med de-

centrale erhvervsfremmemidler. 30 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler fore-

slås tilbageholdt i reserve til senere udmøntning i 2022.  

 

I udmøntningsplanen for 2022 lægges der – modsat tidligere – ikke op til, at samtlige 

annonceringer og beslutninger om tilsagn skal ske i ét og samme kalenderår. Således 

vil bestyrelsen i 2022 skulle træffe beslutning om tilsagn for annonceringer, som blev 

foretaget i 2021 (erhvervsfyrtårne), og det foreslås også at annoncere indsatser i 2022, 

som bestyrelsen først vil skulle træffe beslutning om i 2023 (bl.a. videreførelse af 

Virksomhedsprogrammet efter medio 2023). Med andre ord vil bestyrelsen – hvis 

den godkender udmøntningsplanen for 2022 – også (delvist) tage hul på sin udmønt-

ningsplan for 2023.    

 

Den nye kadence, hvor nogle annonceringer og udmøntninger sker på tværs af kalen-

derår, skulle gerne give ansøgerne bedre tid til at skrive ansøgninger og medføre, at 

bestyrelsens beslutninger om tilsagn bliver mere jævnt fordelt over året og ikke som 

hidtil koncentreret i andet halvår.  

 

Tabel 1 giver et overblik over sekretariatets forslag til fokusområder i 2022 inkl. af-

satte midler og tidsplan for annonceringer og udmøntninger (bestyrelsens beslutning 

om tilsagn til konkrete projekter). Alle fokusområder er uddybet i bilag 3.2. Det be-

mærkes specifikt, at der lægges op til at foretage en ny annoncering vedrørende de 

lokale erhvervsfyrtårne i 2022. Annonceringen kan beløbsmæssigt op-/nedjusteres på 

baggrund af de ansøgninger, som modtages i den igangværende annoncering vedr. 

fyrtårne. Fokusområdet vedr. turismeinfrastruktur foreslås annonceret i 2022, men 

først udmøntet (beslutning om tilsagn) i 2023. Det er sekretariatets vurdering, at 

denne nye indsats vil kræve en forholdsvis lang ansøgningsproces. Også midlerne til 

en ny direkte virksomhedsrettet indsats (”Virksomhedsprogram 2.0”) foreslås annon-

ceret i 2022, men først udmøntet i 2023, når REACT-EU-indsatserne forventeligt er 

afsluttet.    
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Tabel 1. Fokusområder, midler og tidsplan for annonceringer og udmøntninger 

Fokusområder Midler  

(mio. kr.) 

Forventet annonce-

ringstidspunkt 

Udmøntning 

1. Styrkepositioner [1.103]   

- Lokale erhvervsfyrtårne I [595] 1. okt. 2021 2. feb. 2022 

- Lokale erhvervsfyrtårne II [200] 

 

[4. kvartal 

2022] 

[4. kvartal 2022] 

- Klynger [160] [Feb. 2022] [21. juni 2022] 

- Lokale og tværgående  

turismeindsatser 

[51] [Feb. 2022] [21. juni 2022] 

- Turismeinfrastruktur [97] [Nov. 2022] 2023] 

    

2. Grøn og digital omstil-

ling i SMV’er 

[365]   

- Reserve til REACT-

Virksomhedsprogram og 

iværksætteri 

165 Direkte tildeling [1. halvår 

2022] 

- Virksomhedsprogram 2.0 [170] [Sept. 2022]  [1. halvår 2023] 

- Digitale værktøjer til 

SMV’er 

[30] [April 2022] [20. sept. 2022] 

    

3. Kvalificeret arbejdskraft [250] [Feb. 2022] [20. sept. 2022 

og 15. nov. 2022] 

Reserve (DEM) [30]   

Evaluering og analyser [5] --- --- 

I alt [1.753]   

 

I alt omfatter udmøntningsplanen ca. 1,7 mia. kr. tilskudsmidler. Det forholdsvis høje 

beløb afspejler som sagt, at udmøntningsplanen ikke kun vedrører 2022-midler, men 

også omfatter a) midler annonceret i 2021, som gives i tilsagn i 2022, og b) annonce-

ringer, som foretages i 2022, men først gives i tilsagn i 2023. Det bemærkes, at planen 

omfatter ca. 85 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler, som indgår i annoncerin-

ger i 2022, men først gives i tilsagn i 2023 (turismeinfrastruktur og Virksomhedspro-

gram 2.0). Disse annonceringer vil ske med forbehold for, at bestyrelsen får midlerne 

på finansloven for 2023. 

 

Videre proces 

De konkrete annonceringer drøftes på bestyrelsesmøderne i 2022, første gang på mø-

det den 2. februar 2022. I forbindelse med de konkrete annonceringer vil sekretariatet 

præsentere bestyrelsen for forslag til, hvordan der kan sikres fortsat fokus på virk-

somhedernes aktuelle behov samt forenkling og konsolidering i erhvervsfremmesy-

stemet, herunder at aktørerne fokuserer på deres kerneopgaver.  
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Danmark er tildelt knap 250 mio. kr. nye REACT-EU-midler i 2022. Rammerne for 

udmøntning af disse midler er endnu ikke afklaret og derfor ikke medtaget i udmønt-

ningsplanen endnu. Det ventes, at bestyrelsen kan forelægges et konkret forslag til 

udmøntning af 2022-REACT-EU-midlerne på bestyrelsesmødet i februar 2022.    

 

Kommunikation 

Udmøntningsplanen for 2022 layoutes og offentliggøres på bestyrelsens hjemmeside 

og LinkedIn efter bestyrelsesmødet den 8. december 2021.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender udmøntningsplanen for 2022, herunder 

- de fire overordnede fokusområder og de tilknyttede indsatser 

- de tilskudsmidler, som er afsat til fokusområderne og de tilknyttede indsatser 

- timing af annonceringer og udmøntninger, herunder at planen også omfatter an-

nonceringer i 2022, som først udmøntes (gives i tilsagn) i 2023 

- udmøntningsplanen offentliggøres umiddelbart efter bestyrelsesmødet (inden en-

delig godkendelse af referat) 
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