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Kort
sagsfremstilling

Formål
Bestyrelsen blev på mødet 2. november orienteret om, at sekretariatet administrativt
har afslået en uopfordret ansøgning fra Femern Belt Development, som havde anmodet om en forlænget driftsbevilling i 2022-2024. Bestyrelsen efterspurgte på mødet
yderligere baggrund for afslaget.
Baggrund
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tildelte i november 2020 FBD en etårig bevilling på 2 mio. kr. (DEM-midler). Bevillingen udløber den 31. december 2021. Bevillingen blev givet for at understøtte en konsolidering af indsatser i forbindelse med
Femern-projektet, så samarbejdet med øvrige erhvervsfremmeaktører blev styrket,
samt for at håndtere midlertidige finansieringsmæssige udfordringer. Det indgik i bestyrelsens overvejelser, at de finansieringsmæssige udfordringer i FBD skyldtes det
regionale opgavefrafald i forbindelse med erhvervsfremmereformen, så FBD ikke
længere kunne modtage tilskud til erhvervsfremmeaktiviteter fra Region Sjælland.
På den baggrund valgte bestyrelsen at tildele FBD, som én af få aktører, en ekstraordinær driftsbevilling på et år med den begrundelse, at der var behov for en midlertidig
understøttelse af en indsats af potentielt stor betydning for regionen. Der blev i indstillingen lagt vægt på, at der var tale om en midlertidig bevilling til støtte for konsolidering af de erhvervsrettede indsatser, herunder styrkelse af samarbejdet med øvrige
erhvervsfremmeaktører i Femern-projektet.
Femern Belt Development (FBD) sendte den 8. oktober en uopfordret ansøgning til
sekretariatet med anmodning om forlængelse af en eksisterende bevilling til drift.
FBD har i deres nye ansøgning søgt om 2,5 mio. kr. pr. år over tre år i 2022, 2023 og
2024 til finansiering af deres aktiviteter i forbindelse med rådgivning og vidensformidling til aktører i Femern Belt-byggeprojektet. FBD oplyser i ansøgningen, at Region Sjælland, kommunerne, Dansk Industri og 3F vil bidrage med et beløb i størrelsesordenen 3,5 mio. kr. årligt til FBD’s aktiviteter og drift. Dertil kan komme et eventuelt REACT-EU-tilskud til aktiviteter, som FBD måtte gennemføre i regi af erhvervsfyrtårnet for Femern Bælt.
FBD havde forud for indsendelse af ansøgningen henvendt sig til sekretariatet, og der
blev afholdt møde med FBD den 5. oktober 2021 om deres ønsker til en fremtidig
driftsbevilling. Ansøgningen blev modtaget i sekretariatet uden for bestyrelsens annonceringer.
Sekretariatet har valgt at afslå Femern Belt Development til yderligere tilskud uden
forelæggelse for bestyrelsen. Sekretariatet er bemyndiget til at give afslag på uopfordrede ansøgninger, jf. forretningsordenen, §9, stk. 4.
Afslaget skyldes for det første, at der netop har været en åben ansøgningsrunde på op
til 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne, herunder Femern Bælt, som de kan søge
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midler under. Ansøgninger forelægges bestyrelsen til beslutning på mødet den 2. februar 2022 med forventning om, at der kan gives tilsagn til projekter umiddelbart
derefter. Det vurderes uhensigtsmæssigt at tildele midler til en organisation, der potentielt kan ansøge under den åbne ansøgningsrunde for erhvervsfyrtårnene, idet det
kan give denne en fordel i forhold til de øvrige ansøgere.
Afslaget er for det andet begrundet i, at ansøgningen vurderes mere at have karakter
af driftsstøtte til FDB end af konkrete projektaktiviteter. Støtte til drift er, jf. ovenfor,
hidtil kun givet i få særlige tilfælde og kun i form af en midlertidig ordning. Driftsudgifter kan dog indgå i et projekts støttegrundlag i form af den såkaldte overhead,
hvor udgifter til husleje, el, telefon og lignende kan indgå med en dækning, der svarer
til 18 pct. af projektets lønudgifter.
Femern Bælt udgør et af to fyrtårnsinitiativer anbefalet af Vækstteam Sjælland, hvortil den aktuelle ansøgningsrunde med frist den 23. november netop er afsluttet. FBD
indgår i regionalfondsansøgningen til Femern fyrtårnsindsatsen som næststørste partner i en ansøgning på i alt 45,7 mio. kr. FBD skal være hovedaktør på to af hovedaktiviteterne i regionalfondsprojektet. De indgår ikke i socialfondsdelen af fyrtårnsinitiativet.
Det bemærkes, at FBD også har henvendt sig til erhvervsministeren i brev af 6. august
2021, ligeledes med anmodning om en forlængelse af driftsbevilling. I ministerens
svar opfordres FBD til at gå i dialog med de andre lokale kræfter på Sjælland og øerne
ift. at etablere et lokalt erhvervsfyrtårn omkring Femern Belt forbindelsen.
Videre proces
Ikke relevant
Kommunikation
Ikke relevant.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager ovennævnte orientering til efterretning.

