
 

 

Bilag 2.3.1 Cover behandling af ansøgninger 

Dagsordenspunkt 

2.3 
Cover – Behandling af ansøgninger 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal beslutte, hvilken model der skal ligge til grund for prioriteringen af 

midler til realisering af de lokale erhvervsfyrtårne.  

 

Baggrund 

De otte erhvervsfyrtårne har indsendt hver en regionalfondsansøgning og en social-

fondsansøgning. Samlet er der ansøgt for 735 mio. kr. fra Regionalfonden og 108 

mio. kr. fra Socialfonden. Der er udbudt 495 mio. kr. under Regionalfonden og 100 

mio. kr. under Socialfonden. Der har især under Regionalfonden været en overansøg-

ning på midlerne.  

 

Af rammeaftalen fra september 2021 mellem erhvervsministeren og bestyrelsen om 

opfølgning på anbefalingerne fra de regionale vækstteams fremgår, at der skal være 

fokus på at sikre en geografisk balance i fordelingen af midlerne, så der er mulighed 

for, at alle otte fyrtårne kan realiseres. Da alle fyrtårnsansøgninger opnår mere end 

65 point, som er minimumsgrænsen for tilsagn, tilsiger hensynet til den geografiske 

balance, at ansøgningerne fra alle områder indstilles til tilskud. Desuden skal forde-

lingen af midler fastlægges med udgangspunkt i ansøgningerne, som bliver vurderet 

ud fra de tre kriterier i annonceringsmaterialet; a. Opfølgning på anbefalingerne fra 

de regionale vækstteams samt virksomhedernes behov (0-40 point), b. Konsortiepart-

nerskab og lokal forankring (0-40 point) og c. Sammenhæng og enstrenget erhvervs-

fremme (0-20 point).  

 

Fyrtårnsansøgningernes score og ansøgte beløb fremgår af bilag 2.3.2. 

 

Sekretariatet vurderer, at der i de indkomne fyrtårnsansøgninger er en fornuftig geo-

grafisk balance i de ansøgte beløb. Ansøgningen fra Bornholm er den ansøgning, der 

søger om færrest midler, hvilket er geografisk balanceret, eftersom Bornholm er min-

dre end de øvrige fyrtårnsgeografier. Desuden er de to fyrtårnsansøgninger fra Sjæl-

land geografisk balanceret i den forstand, at de samlet set ikke søger mere end tilsva-

rende fyrtårnsområder såsom Sydjylland og Fyn. Der foreligger altså en geografisk 

balance, idet de ansøgte beløb i store træk afspejler en hensigtsmæssig geografisk 

fordeling af midler. Det bemærkes, at Fyn og Sydjylland har de største ansøgte beløb 

og deler fælles regionalt ophæng. 

 

Løsning 

Sekretariatet har udarbejdet to modeller for fordeling af midler til erhvervsfyrtårnene. 

Begge modeller tager udgangspunkt i ansøgningernes score sammenholdt med fyr-

tårnsansøgningernes ansøgte beløb, som i denne sammenhæng skaber en fornuftig 

geografisk balance.  
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Dagsordenspunkt 

2.3 
Cover – Behandling af ansøgninger 

Baseline er en procentvis ligelig nedskrivning af alle ansøgninger, så alle ansøgnin-

gerne nedskrives med 67 pct., dermed matcher beløbene til ansøgningerne de afsatte 

midler i puljen. Baseline kan bruges som en referenceværdi for model 1 og 2. 

 

Model 1 tager udgangspunkt i sekretariatets scoring af ansøgningerne på grundlag af 

vurderingskriterierne i annonceringsmaterialet, jf. indstillingsnotaterne. Modellen 

fordeler midlerne således, at den højest scorende ansøgning indstilles til den højeste 

andel af projektets ansøgte beløb, mens den lavest scorende ansøgning indstilles til 

den laveste andel af det ansøgte beløb. Model 1 lægger således vægt på ansøgninger-

nes pointscoring, og derved belønnes de højest scorende ansøgninger. Model 1 har 

den største spredning mellem fordelingen af midler til ansøgningerne, hvilket er et 

udtryk for, at det er denne model, hvor konkurrenceudsættelsen mellem fyrtårnene er 

mest udtalt.  

 

Model 2 har to faser. Første fase er en direkte tildeling til ansøgninger på en tredjedel 

af ansøgningernes ansøgte beløb. Anden fase fordeler de resterende midler på samme 

vis som i model 2. Det giver en mindre spredning i fordelingen af midler i forhold til 

model 1, da halvdelen af puljens midler er fordelt up front til ansøgningerne uden 

skelen til pointscoren  

 
Videre proces 

Når bestyrelsen har truffet beslutning om fordeling af midler, går sekretariatet i dialog 

med ansøgerne om en hensigtsmæssig justering af deres ansøgninger med udgangs-

punkt i det af bestyrelsen indstillede beløb. Bestyrelsen kan anvende de forslag til 

strategisk tilbagemelding til fyrtårnene, som fremgår af bilag 2.1.1 og 2.2.1, til at 

sætte retning for den justering af projekternes aktiviteter, der bliver nødvendig som 

følge af forskellen mellem fyrtårnenes ansøgte beløb og det af bestyrelsen indstillede 

beløb.  

 

Sekretariatet vil – hvis dette skulle blive tilfældet – forelægge bestyrelsen forslag til 

anvendelse af eventuelle restmidler, på baggrund af hvor der er størst efterspørgsel 

efter midler og eventuelt på baggrund af tilbagemeldinger fra fyrtårnspartnerska-

berne. Hvis eventuelle restmidler skal anvendes til andre formål end at udvikle er-

hvervsfyrtårne, vil det kræve politisk afklaring. Eventuelle restmidler vil skulle ud-

møntes hurtigt for at nå at kunne blive anvendt. Derfor kan eventuel forelæggelse for 

bestyrelsen om restmidler ske ved skriftlig procedure eller alternativt ved ekstra-or-

dinært bestyrelsesmøde. Tilsagn udstedes hurtigst muligt, efter at ansøgningerne er 

fuldt oplyste.   

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen anvender model 1 i prioriteringen af midler til erhvervs-

fyrtårnene, da det er denne model, der vægter ansøgningernes score højest.   
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