
 

 

 

 

Referat fra 18. møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 2. februar 

2022, kl. 11.30 – 18.00 

 

 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

• Nicolai Hansen, rådgiver, Nico Holding ApS  

• Kathrine Forsberg, adm. direktør, Atea A/S 

• Dorte Zacho Martinsen, medejer, BM Silo ApS  

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S  

• Claus Jensen, formand, CO-Industri 

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune  

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S  

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune (deltog 

under dagsordenens punkt 1-2) 

• Arne Boelt, byrådsmedlem, Hjørring Kommune  

• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune 

• Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune 

• Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark  

 

Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Katrine Winding, direktør, Erhvervsstyrelsen  

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Andreas Blohm Graversen, kontorchef, Erhvervsministeriet 

• Søren Asp Mikkelsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Pernille von Lillienskjold, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Merete Woltmann, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen 

• Kasper Juel Gregersen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 

 

Ekstern oplægsholder 

• Morten Brunø, COWI (deltog under punkt 3) 

 

  



 2/14 

 

 

1. Velkomst ved formanden 

Bilag: Cover 

 

Formanden bød velkommen til det sidste møde med den nuværende bestyrelses-

sammensætning og orienterede om, at processen med indstillinger til og udpeg-

ning af medlemmer til den nye bestyrelse, der tager over 1. april 2022, pågår. 

Efterfølgende gennemgik formanden dagsordenen og rundede velkomsten af 

med at orientere om henvendelser fra Connect Denmark, der har indgivet kon-

kursbegæring. 

 

2. Erhvervsfyrtårne (til drøftelse og beslutning) 

Bilag: Cover 

Bilag: Overvågningsudvalgets kommentarer til anbefalinger 

 

Bestyrelsen blev under dette punkt præsenteret for tværgående betragtninger og 

opmærksomhedspunkter vedrørende de lokale erhvervsfyrtårne. Sekretariatet 

gav et overblik over de modtagne ansøgninger ud fra de centrale kriterier i an-

nonceringsmaterialet, herunder opfølgning på anbefalingerne fra de regionale 

vækstteams, konsortiesammensætning, engagement fra private aktører, sammen-

hæng til det eksisterende erhvervsfremmesystem og særlige statsstøtteudfordrin-

ger. Endvidere blev bestyrelsen orienteret om en udtalelse fra overvågningsud-

valget for strukturfondsprogrammerne. 

 

Bestyrelsen drøftede betydningen af statsstøtteproblematikkerne for igangsættel-

sen af fyrtårnene og anmodede sekretariatet om, sammen med ansøgerne, snarest 

at udvirke de fornødne afklaringer, så aktiviteter kan igangsættes. Sekretariatet 

redegjorde for centrale forhold vedrørende bl.a. afskrivningsregler på statsstøt-

teområdet. 

 

Med flere fyrtårnsinitiativer, der arbejder på beslægtede områder inden for bl.a. 

energiområdet, vurderede bestyrelsen desuden, at samarbejde på tværs skal være 

et fokusområde for at fastholde et sammenhængende erhvervsfremmesystem, li-

gesom bestyrelsen opfordrede til, at sekretariatet fastholder sit fokus på forenk-

ling i koordinationen med nærliggende tiltag, herunder Fonden for Retfærdig 

Omstilling. 

 

Vedrørende privat engagement generelt og særligt kontant medfinansiering 

lagde bestyrelsen vægt på, at det er et centralt forhold for fyrtårnenes kommer-

cielle bæredygtighed og forankring i virksomhedernes behov. I forlængelse heraf 

betonede bestyrelsen, at der bør arbejdes for at øge det private engagement yder-

ligere i forbindelse med kommende annonceringer. 

 

Endvidere drøftede bestyrelsen behovet for klare og eksekveringskraftige gover-

nance-modeller med henblik på, at der implementeres en ledelsesstruktur med 

veldefinerede beslutningskompetencer i alle erhvervsfyrtårne. 

 

Endelig bemærkede bestyrelsen, at konsortier vil kunne opleve leveringsudfor-

dringer i forsyningskæder vedrørende anlæg og udstyr, der udgør en central del 

af flere fyrtårnsprojekter, hvilket kan give utilsigtede forsinkelser. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen om overvågningsudvalgets udtalelse til efterret-

ning og besluttede, at sekretariatet generelt skal have fokus på governance og 

eksekveringskraft i alle konsortierne samt at det er vigtigt at fastholde fokus på 
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et højt privat engagement i fyrtårnene, herunder i kommende annonceringer mål-

rettet lokale erhvervsfyrtårne. 

 

2.1 Overblik over erhvervsfyrtårne for Nordjylland, Bornholm, Sydjylland 

og Fyn (til orientering) 

Bilag: Cover 

 

Under punktet fremlagde sekretariatet sin vurdering af ansøgningerne til er-

hvervsfyrtårne for Nordjylland, Bornholm, Sydjylland og Fyn. Bestyrelsen blev 

for hvert fyrtårn orienteret om visionen, centrale leverancer fra konsortiet og dets 

sammensætning, det private engagement, særlige opmærksomhedspunkter og 

forslag til strategiske tilbagemeldinger til hvert konsortium. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Nordjylland lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen 

kunne anbefale konsortiet at prioritere de forudgående analyser, der betragtes 

som centrale aktiviteter for at få gennemført fyrtårnet som helhed, og at der ved 

en eventuel justering af budgettet ses på, hvilke aktiviteter, der med fordel kan 

udskydes til fremtidige annonceringsrunder eller søges iværksat via anden finan-

siering. Sekretariatet oplyste, at der vedrørende test- og demonstrationsfaciliteter 

udestår en væsentlig statsstøtteafklaring, der giver risiko for, at de støtteberetti-

gede udgifter (afskrivninger) bliver betragteligt lavere end budgetteret i projekt-

budgettet. 

 

Bestyrelsen bifaldt, at deltagervirksomhederne er geografisk fordelt i hele regi-

onen og repræsenterer både små og store virksomheder. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Bornholm lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen 

kunne anbefale konsortiet at prioritere etableringen af det nationale center for 

grøn energi og det planlagte residential college samt igangsættelsen af gennem-

førlighedsundersøgelser vedrørende power-to-X og projektets bunker hub. 

 

Bestyrelsen vurderede, at det bornholmske fyrtårn kun i nogen grad fremstår som 

en samlet indsats, og at den indbyrdes sammenhæng mellem aktiviteterne og ho-

vedformålet med fordel kan styrkes. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Sydjylland lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen 

kunne anbefale konsortiet at fokusere på etableringen af det planlagte nationale 

center for grøn energi og sektorkobling, der bl.a. skal baseres på en aftalt model 

for samarbejde mellem virksomheder og universiteter, at budgetjusteringer med 

fordel kan vedrøre delprojekter med driftskarakter, og at den kompetencerettede 

del af projektet også forankres hos erhvervsskolerne. 

 

Bestyrelsen drøftede betydningen af afskrivningsreglerne på statsstøtteområdet, 

idet sekretariatet oplyste, at det sydjyske fyrtårn omfatter delprojekter, hvor mu-

lige statsstøtteløsninger pt. afsøges, herunder vedrørende brinttankstationer og 

brintkøretøjer samt udstyr til test- og demonstrationsfaciliter. Desuden drøftede 

bestyrelsen behovet for sammenhæng mellem erhvervsfyrtårnene for Nordjyl-

land, Bornholm og Sydjylland, der alle har energi som omdrejningspunkt. I for-

længelse heraf oplyste sekretariatet, at de kommende partnerskaber for 
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erhvervsfyrtårnene også er tiltænkt som fora for at håndtere koordination på 

tværs og med andre statslige initiativer. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Fyn lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen kunne 

anbefale konsortiet at fokusere på opbygning af den planlagte infrastruktur, så 

faciliteterne er klar til brug efter projektperioden, og på hovedaktiviteterne ved-

rørende storskalaproduktion og næste generation af droner. Sekretariatet vurde-

rede, at indkøb af udstyr (radar) er omfattet af statsstøttereglerne med den følge, 

at støtteprocenten vil blive lavere, og at der pågår dialog med ansøger herom. 

 

Bestyrelsen tiltrådte anbefalingerne til erhvervsfyrtårnene for Nordjylland, 

Bornholm, Sydjylland og Fyn og noterede sig de udestående statsstøtteudfor-

dringer. 

 

2.2 Overblik over erhvervsfyrtårne for Hovedstaden, Midtjylland og Sjæl-

land (til orientering) 

Bilag: Cover 

 

Under punktet fremlagde sekretariatet sin vurdering af ansøgningerne til er-

hvervsfyrtårne for Hovedstaden, Midtjylland og Sjælland med samme fokus som 

gennemgangen af de forudgående fyrtårnsansøgninger. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Hovedstaden lagde sekretariatet op til, at bestyrel-

sen kunne anbefale konsortiet at fokusere på aktiviteter, der indebærer udvikling 

af nye aktiviteter og herunder særligt pilotprojekterne vedrørende inspiration til 

et sundere liv og identifikation af højrisikogrupper i relation til svær overvægt. 

 

Bestyrelsen drøftede balancen mellem konkrete målsætninger for erhvervsfyr-

tårn Hovedstaden og ambitiøse visioner. Desuden spurgte bestyrelsen ind til 

sammenhængen mellem den associerede investering på 100 mio. kr. fra Novo 

Nordisk Fonden og erhvervsfyrtårnet. Sekretariatet oplyste, at midlerne er bud-

getmæssigt adskilt fra det ansøgte projekt og dermed ikke en del af medfinansie-

ringsgraden herfor, og at midlerne er øremærket to forskningsprojekter, der er 

anbefalet af det regionale vækstteam, og som skal danne grundlag for udvikling 

af behandlingstilbud til mennesker med moderat til svær overvægt. Sekretariatet 

vurderede, at investeringen bidrager til at øge det samlede offentlig-private sam-

arbejde bag erhvervsfyrtårnet, men ikke skal ses som medfinansiering. 

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Midtjylland lagde sekretariatet op til, at bestyrelsen 

kunne anbefale konsortiet – i betragtning af det store antal delprojekter – at fo-

kusere på de delprojekter, der direkte og med størst effekt bidrager til at realisere 

kernen i det vandteknologiske potentiale, og tilsvarende at nedprioritere de del-

projekter, der har karakter af drift eller videreførelse af eksisterende initiativer 

uden tydelig tilknytning til den bærende vision. 

 

Bestyrelsen anbefalede herudover, at erhvervsfyrtårn Midtjylland – evt. gennem 

senere ansøgningsrunder – afsøger potentialet i at udvide fokus til også at om-

fatte virksomhedernes datasikkerhed i relation til cybertrusler rettet mod vand-

sektoren og forsyningssystemer. 
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Vedrørende erhvervsfyrtårn Sjælland i relation til Femern-anlægsarbejdet lagde 

sekretariatet op til, at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet at fokusere på at 

igangsætte initiativer, der sikrer, at viden om byggeri fastholdes i regionen, og i 

relation hertil især fokusere på at etablere det planlagte viden- og læringscenter. 

 

Bestyrelsen pegede på, at projektets relevans for danske virksomheder i betyde-

lig grad afhænger af, om tunnelelementer bliver en bærende del af megainfra-

strukturen andre steder i landet. I tilknytning hertil fremhævede bestyrelsen, at 

virksomhedsengagementet i erhvervsfyrtårnet bør styrkes og betonede behovet 

for at intensivere og systematisere arbejdet med at kapitalisere på den viden, der 

genereres i byggeri- og anlægsarbejdet som forudsætning for den langsigtede 

kommercielle effekt. Hertil bemærkedes, at den viden, der opbygges i de store 

og ofte internationale entreprenørvirksomheder, er væsentlig at kunne fastholde 

i Danmark, så der herudfra foranstaltes en videnopbygning blandt de ofte mindre 

sjællandske underleverandører. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets anbefalinger og lagde herudover vægt 

på, at konsortiet har behov for at konkretisere vision og kommercielle potentiale 

af videncenteret og det samlede fyrtårnsprojekt yderligere og at øge private virk-

somheders engagement og det kommunale ejerskab.  

 

Vedrørende erhvervsfyrtårn Sjælland i relation til biosolutions lagde sekretaria-

tet op til, at bestyrelsen kunne anbefale konsortiet at styrke adgangen til demon-

strations-, skalerings- og testfaciliteter, fokusere på velfungerende brobygning 

mellem virksomheder og videninstitutioner og søge aktiviteter vedrørende syn-

lighed og markedsføring af fyrtårnet finansieret i senere ansøgningsrunder eller 

via andre kilder. Udfordringen er at anvende en passende statsstøtteløsning for 

de virksomheder og videninstitutioner, som skal eje demonstrations-, skalerings- 

og testfaciliteterne. 

 

Bestyrelsen tiltrådte anbefalingerne til erhvervsfyrtårnene for Hovedstaden, 

Midtjylland og Sjælland med særligt fokus på tilbagemeldingerne til Femern-

projektet. 

 

2.3 Behandling af ansøgninger (til drøftelse og beslutning) 

Bilag: Cover 

Bilag: Forslag til modeller for fordeling af midler 

 

Under dette punkt skulle bestyrelsen beslutte, hvilken model der skal ligge til 

grund for at fordele de konkurrenceudsatte midler til de lokale erhvervsfyrtårne. 

 

Indledningsvis redegjorde sekretariatet for reglerne om inhabilitet i henhold til 

forvaltningsloven og bestyrelsens forretningsorden. Dernæst præsenterede se-

kretariatet to mulige modeller til fordeling af midlerne, der begge tager udgangs-

punkt i ansøgningernes score ud fra vurderingskriterierne sammenholdt med det 

ansøgte beløb. Modellerne tager udgangspunkt i rammeaftalen fra september 

2021 mellem erhvervsministeren og bestyrelsen om opfølgning på vækstteam-

anbefalingerne, hvoraf det fremgår, at der skal være fokus på at sikre en 
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geografisk balance i fordelingen af midlerne, så alle otte fyrtårne kan realiseres, 

hvis ansøgningerne har den fornødne kvalitet. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan modellerne tilgodeser hensynet til, at alle er-

hvervsfyrtårne kan igangsætte arbejdet med at realisere de respektive visioner og 

fremhævede i den sammenhæng behovet for, at eventuelle tilbageløbsmidler hur-

tigt skal kunne geninvesteres, og at fokus på tilstedeværelsen af tilstrækkelige 

kompetencer og kapaciteter til at eksekvere er et vigtigt opmærksomhedspunkt i 

det videre arbejde. 

 

Bestyrelsen godkendte, at midlerne til de otte erhvervsfyrtårne fordeles efter mo-

del l, og at indstillingerne om de individuelle tilsagn til konsortierne følges, her-

under at de nødvendige administrative tilpasninger af projekterne, fx på stats-

støtteområdet, foretages af sekretariatet, jf. appendiks 1. 

 

2.4 Opsamling på erhvervsfyrtårne og videre proces (til drøftelse) 

Bilag: Cover 

 

Bestyrelsen skulle under dette punkt drøfte sin rolle og repræsentation i de kom-

mende partnerskaber for hvert af de lokale erhvervsfyrtårne, der forventes at 

blive etableret af regeringen i foråret 2022 og skal være et forum mellem rege-

ringen, erhvervshusenes bestyrelser, erhvervsfremmebestyrelsen og konsorti-

erne for samarbejde om udvikling af fyrtårnsindsatserne over de kommende år. 

Bestyrelsen repræsenteres i partnerskaberne ved at udpege et medlem til hvert af 

dem. 

 

Bestyrelsen besluttede, at den foreløbig vil lade sig repræsentere i partnerska-

berne ved de medlemmer, der deltog i de regionale vækstteams, indtil nyudpeg-

ning til bestyrelsen har fundet sted. 

 

3. Status på porteføljens performance (til drøftelse) 

Bilag: Cover 

Bilag: Status på porteføljens performance 

 

Sekretariatet orienterede under dette punkt om status på strukturfondsprojekter-

nes performance med fokus på kvantitative mål, herunder økonomisk fremdrift 

og projekternes kvalitet. I forlængelse heraf præsenterede Morten Brunø fra 

COWI de kvalitative evalueringer af projekterne med fokus på bl.a. formål, eva-

lueringsparametre og tværgående observationer i projekterne. Generelt er det 

blandt andet indtrykket, at projekterne drives mere professionelt nu end tidligere, 

og det er indtrykket, at projekterne drager læring af de midtvejsevalueringer, der 

foretages af størstedelen af projekterne. 

 

Bestyrelsen drøftede i forlængelse af oplægget muligheden for i højere grad at 

evaluere performance med udgangspunkt i effekt. Morten Brunø bemærkede, at 

det kan være vanskeligt at isolere den langsigtede effekt af de anvendte midler, 

og at man derfor lægger vægt på output, der indikerer, om projekterne er på vej 

i den rigtige retning. Bestyrelsen lagde vægt på, at den gerne vil følge og udvikle 

sit arbejde med erhvervsfremme og at viden fra evalueringerne og den læring, 
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der kan drages på baggrund heraf, er et væsentligt element heri. Bestyrelsen vur-

derede endvidere, at denne viden og læring kan være nyttig allerede i forbindelse 

med tilrettelæggelsen af en annoncering, eksempelvis i forbindelse med fastsæt-

telse af vurderingskriterier. Sekretariatet bemærkede, at viden fra evalueringer 

og effektmålinger i dag indgår som led i forberedelsen af nye udmøntninger mv., 

men at det i højere grad vil bringe effektmål og viden fra evalueringerne mere 

tydeligt ind i bestyrelsens arbejde.  

 

Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for at tracke de virksomheder, som 

opnår støtte, med henblik på løbende at vurdere projekternes effekt. Morten 

Brunø bemærkede, at dette kan være vanskeligt, eftersom der ikke kan ansøges 

om midler til det samme projekt flere gange, jf. EU-lovgivning.  

 

Bestyrelsen konkluderede, at sekretariatet skal arbejde videre med at styrke eva-

lueringer, effektmåling og mulighederne for at anvende data og viden fra pro-

jektporteføljen i forbindelse med nye udmøntninger. 

 

4. Erfaringsopsamling og tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet fremadret-

tet (til drøftelse) 

Bilag: Cover 

 

Sekretariatet præsenterede bestyrelsen for resultaterne af et survey om deres er-

faringer med at sidde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som medlem-

merne havde udfyldt forud for mødet. Præsentationen tog udgangspunkt i sva-

rene omhandlende indholdet på bestyrelsesmøderne, mødematerialet, aktiviteter 

forbundet med arbejdet i bestyrelsen mv. 

 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med sekretariatets arbejde, herunder kvali-

tet af og længde på mødemateriale, præsentationer og den løbende medlemsbe-

tjening. 

 

Vedrørende lokation for afholdelse af bestyrelsesmøder var der i bestyrelsen 

enighed om, at møder, der afholdes rundt om i landet, skal kombineres med et 

lokalt besøg eller andre lokale input. Bestyrelsen bemærkede, at de generelt 

gerne vil have mere viden og data. Bestyrelsen drøftede endvidere, at der ikke er 

ønske om underudvalg med selvstændig beslutningskraft, da det er vigtigt at fast-

holde bestyrelsen som en samlet enhed. 

 

5. Udmøntning (til drøftelse og beslutning) 

 

5.1 Udmøntning af reservemidler i Virksomhedsprogrammet  

Bilag: Cover 

Bilag: Udmøntning af reservemidler i Virksomhedsprogrammet 

 

Bestyrelsen skulle under dette punkt tage stilling til reserven i Virksomhedspro-

grammet på 130 mio. kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet at tilbageholde 130 

mio. kr. ud af de samlede 600 mio. kr. til Virksomhedsprogrammet mhp., at de 

kan udmøntes til de mest efterspurgte delindsatser. Siden seneste bestyrelses-

møde den 8. december har erhvervshusene, som er operatør på programmet, 
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udarbejdet en samlet plan for, hvordan de fire spor i virksomhedsprogrammet 

kan udrulles i første halvår 2022.  

 

Bestyrelsen udtrykte opbakning til indstillingen, men udtrykte samtidig ønske 

om, at indsatsen for at markedsføre tilbuddene under SMV:Grøn styrkes yderli-

gere. Bestyrelsen fremhævede, at den grønne omstilling er en svær og kompleks 

opgave for virksomhederne at komme i gang med, og at det derfor er vigtigt, at 

erhvervshusene får det konkretiseret og gjort relevant for den enkelte virksom-

hed. I tilknytning hertil bemærkede bestyrelsen, at virksomhedernes udfordrin-

ger ligner de udfordringer, der opstod, da digitaliseringsdagsordenen først blev 

introduceret. Det blev desuden bemærket, at nogle virksomheder er betænkelige 

for at stå i en situation, hvor de udadtil kommunikerer, at de arbejder grønt, men 

ikke kan dokumentere det, og derfor holder nogle virksomheder sig tilbage. Se-

kretariatet tager i forlængelse af drøftelsen en dialog med erhvervshusene om at 

styrke markedsføringen af SMV:Grøn yderligere.  

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Erhvervshus Midtjyllands tilsagn 

til SMV:Digital forhøjes med 70 mio. kr. REACT-EU-regionalfondsmidler, Er-

hvervshus Nordjyllands tilsagn til SMV:Grøn forhøjes med 50 mio. kr. REACT-

EU-regionalfondsmidler, og Erhvervshus Sjællands tilsagn til SMV:Vækstpilot 

forhøjes med 15 mio. kr. REACT-EU-socialfondsmidler, hvor 5 af de 15 mio. 

kr. overføres til SMV:Vækstpilot fra SMV:Omstilling.  

 

5.2 Idébeskrivelse: Videreførelse af klyngeindsatsen  

Bilag: Cover 

Bilag: Idébeskrivelse vedr. klyngeindsatsen 

Bilag: Styringskoncept for klyngeindsatsen 

 

Bestyrelsen skulle under dette punkt tage stilling til 160 mio. kr. til fortsættelse 

af klyngeprogrammet ’Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 

2021-2024’ for perioden 2023 og 2024. I 2020 afsatte Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse 80 mio. kr. årligt for 2021-2024 til finansiering af klyngeindsatsen 

som del af annonceringen Innovationskraft. Bestyrelsen besluttede endvidere for 

2021 og 2022 at finansiere de 160 mio. kr. med decentrale erhvervsfremmemid-

ler og senere tage stilling til finansieringen for årene 2023- 2024 med henblik på 

mulig finansiering via det nye regionalfondsprogram, som forventes godkendt af 

Europa-Kommissionen i 2. kvartal 2022. 

 

Bestyrelsen drøftede konsekvenserne af skift i finansiering, herunder forslaget 

om at fjerne kravet om privat medfinansiering på 5 pct. i kombination med den 

foreslåede højere støtteprocent. Her lagde bestyrelsen vægt på, at virksomhe-

derne selv skal have et tydeligt engagement i klyngeindsatsen, så klyngernes til-

bud udvikles på baggrund af og forbliver relevante for målgruppevirksomheder-

nes behov inden for de respektive erhvervs- og teknologiområder. 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed i alt afsættes 160 mio. kr. fordelt 

med 60 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler og 100 mio. kr. fra Regional-

fonden til at videreføre klyngeindsatsen i 2023-2024 i det eksisterende samar-

bejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Ligeledes godkendte 
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bestyrelsen idébeskrivelsen for annoncering af klyngeindsatsen med den be-

mærkning, at ønsket om et tydeligt privat engagement fremover skal indgå i vur-

deringen af ansøgningerne. Endelig godkendte bestyrelsen, at de årlige hand-

lingsplaner udgår af styringskonceptet til fordel for aktivitetsbeskrivelse gennem 

ansøgningerne, og at 2 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler anvendes til at 

forlænge kontrakten med Cluster Excellence Denmark til 30. september 2023. 

 

5.3 Idébeskrivelse: Lokale og tværgående turismeprojekter  

Bilag: Cover 

Bilag: Idébeskrivelse vedr. lokale og tværgående turismeprojekter 

 

Bestyrelsen skulle under dette punkt træffe beslutning om annoncering af puljen 

for lokale og tværgående turismeprojekter for 2022. Bestyrelsen skal årligt ud-

mønte ca. 50 mio. kr. til turismeområdet, som på finansloven er øremærket til 

formålet. Midlerne fordeler sig på ca. 40 mio. kr. til destinationsudviklingspul-

jen, der kun kan ansøges af de 19 destinationsselskaber, og ca. 10 mio. kr. til 

øvrige lokale og tværgående turismeprojekter, herunder bl.a. til destinationsud-

vikling i ø-kommuner. Midlerne skal tildeles inden for rammerne af såvel Er-

hvervsfremme i Danmark 2020-2023 som den nationale strategi for dansk tu-

risme, der udarbejdes af Det Nationale Turismeforum. 

 

Bestyrelsen pegede på, at dele af dansk turisme fortsat er hårdt ramt som følge 

af, at der fortsat er færre udenlandske turister, som besøger Danmark i forhold 

til før covid-19-pandemien. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at tiltrækning af 

udenlandske turister via international markedsføring prioriteres som et fokusom-

råde i den kommende annoncering.  

 

Bestyrelsen drøftede den foreslåede støtteprocent på 50 pct. og fandt, at det 

kunne overvejes at højne denne i 2022, da virksomhederne i turismebranchen 

efter to år med Covid-19 og restriktioner har begrænsede midler til markedsop-

bygning og medfinansiering. Det blev dog fremhævet i drøftelsen, at ansøgerne 

i destinationsudviklingspuljen er destinationsselskaber, der med bl.a. kommunal 

finansiering i ryggen formentlig fremstår robuste og derfor ville være i stand til 

at rejse medfinansiering.   

 

Indstillingen blev godkendt med den bemærkning, at international markedsfø-

ring gives særlig prioritet, og at sekretariatet genovervejer støtteprocent og med-

finansieringskrav, herunder afsøger muligheder for at tilrettelægge puljen, så den 

tilgodeser de udfordringer, der er omkring turismeerhvervet i de større byområ-

der. Sekretariatet har mandat til at justere idébeskrivelsen i samarbejde med for-

manden. Bestyrelsen godkendte endvidere forslag til nærmere afgrænsning af 

udgiftstyper under 18 pct., jf. idebeskrivelsen, og at projekter evalueres i henhold 

til den kommende rammeaftale for evaluering, dvs. projekter med over 3 mio. 

kr. i tilskud midtvejsevalueres. 

 

5.4 Idébeskrivelse: Kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling 

Bilag: Cover 

Bilag: Idébeskrivelse vedr. kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling 
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Bestyrelsen skulle under punktet træffe beslutning om udmøntning af i alt 250 

mio. kr. (150 mio. kr. fra Socialfonden og 100 mio. kr. fra decentrale erhvervs-

fremmemidler), der skal fremme virksomhedernes adgang til kompetencer til 

den grønne omstilling. Sekretariatet lagde op til, at de 250 mio. kr. udmøntes 

gennem to annonceringer vedr. kompetencer til den grønne omstilling, som har 

sigte på at løse såvel virksomhedernes akutte rekrutteringsudfordringer som 

mere langsigtede, strukturelle udfordringer i forhold til de kompetencebehov, 

som den grønne omstilling medfører. I denne forbindelse gjorde sekretariatet op-

mærksom på, at det nye socialfondsprogram – socialfonden plus – har grønne 

kompetencer som et prioriteret fokusområde. 

 

Bestyrelsen bemærkede indledningsvist, at det er væsentligt at få koordineret 

med andre organer, der søger at løse samme problemer som anført i materialet, 

eksempelvis Beskæftigelsesrådet.  

 

Bestyrelsen drøftede kompetencer til den grønne omstilling og bemærkede, at 

disse kompetencer sædvanligvis har et bredere sigte. Bestyrelsen drøftede desu-

den, at det grundet mangel på arbejdskraft generelt kan være vanskeligt for virk-

somhederne at afsætte medarbejdere til efteruddannelse. Endvidere drøftede be-

styrelsen fordelingen af midler mellem de enkelte delelementer i annoncerin-

gerne. 

 

Vedrørende efteruddannelse lagde bestyrelsen vægt på vigtigheden af, at også 

ledere og bestyrelser tænkes ind for at få sat skub i den grønne omstilling. Be-

styrelsen vurderede desuden, at det i annonceringsmaterialet bør præciseres, at 

udenlandske studerende bosiddende i Danmark skal fastholdes.  

 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, således at idebeskrivelsen godkendes med 

ovenstående justeringer. Bestyrelsen godkendte endvidere, at de 250 mio. kr. 

(150 mio. kr. fra Socialfonden og 100 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemid-

ler), som er afsat i udmøntningsplanen, fordeles på følgende måde i annoncerin-

gen: Til voucher-ordning for efteruddannelse: 50 mio. kr. EU-midler og 28,4 

mio. kr. DEM; Til tilknytning og tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft: 30 

mio. kr. EU-midler og 17 mio. kr. DEM; Til formel uddannelse 25 mio. kr. EU-

midler og 14,2 mio. kr. DEM; Til social inklusion: 45 mio. kr. EU-midler og 

40,4 mio. kr. DEM. 

 

5.5 Idébeskrivelse: REACT-EU-midler 

Bilag: Cover 

Bilag: Idébeskrivelse vedr. REACT-EU-midler 

 

Bestyrelsen skulle under dette punkt tage stilling til annoncering af 244 mio. kr. 

fra REACT-EU-programmet til nye grønne innovative teknologier, som Dan-

mark ultimo 2021 har modtaget til anvendelse i 2022 og 2023 som et led i EU’s 

genopretningsplan efter COVID 19-pandemien. Det er regeringens ønske, at 

midlerne anvendes til en national investeringsstøtteordning for grønne innova-

tive teknologier inden for især Power to X og brint, herunder grønne produkti-

ons- og demonstrationsprojekter. 
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Indsatsen sigter på at styrke udviklingen af hele værdikæden for nye innovative 

grønne nøgleteknologier gennem investeringer, der især er målrettet Power-to-

X-teknologier, elektrolyse og løsninger på brintområdet. Både store og små- og 

mellemstore virksomheder kan deltage i projekterne.  

 

Udgifter og aktiviteter skal være afholdt senest med udgangen af juni 2023, og 

gennemførelsen af initiativet forudsætter, at Europa-Kommissionen godkender 

en ændring af regionalfondsprogrammet for 2014-2020. Bestyrelsen bemær-

kede, at Innovationsfonden har lignende annonceringer, og at det er vigtigt at 

være opmærksom på, hvor annonceringer i regi af bestyrelsen ligger i forhold til 

virksomhedernes værdikæde.  

 

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, hvormed bestyrelsen godkendte annoncerin-

gen til en investeringsstøtteordning for grønne innovative teknologier fra 

REACT-EU-midlerne under Regionalfonden for i alt 244 mio. kr. 

 

6. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde 

Bilag: Cover 

 

Formanden oplyste, at det næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 28. april 

2022 i Midtjylland og vil være det første for den nye bestyrelse, efter at de nu-

værende medlemmers udpegningsperiode udløber den 31. marts 2022. 
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Appendiks 1 

 

Erhvervsfyrtårne – REACT-EU: Regionalfond  

 

Projekttitel Ansøger Projektperiode 

Ansøgt Regi-

onalfond 

(kr.) 

Indstillet Re-

gionalfond 

(kr.) 

Projektets 

budget (kr.) 
Fond Beslutning 

Nordjylland  

CCUS Fyrtårn 

Aalborg Kom-

mune 

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

97,9 mio. 75,0 mio. 97,9 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Sjælland – Biosolutions 

Zealand 
Erhvervshus 

Sjælland 

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

70,5 mio. 53,9 mio. 88,2 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Hovedstaden for life sci-

ence – Sund Vægt 
Danish Life 

Science Cluster 

24.11.2021 

– 

30.06.2023 

106,0 mio. 76,6 mio. 124,7 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Fyn – NextGen Robotics 
Business Re-

gion Fyn og 

SDU 

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

150,0 mio. 102,0 mio. 183,7 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Sydjylland – Grøn energi 

og sektorkobling 
Energy Cluster 

Denmark 

01.12.2021 

– 

30.06.2023 

136,0 mio. 89,8 mio. 259,6 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Midtjylland – Erhvervs-

fyrtårn for vandteknologi Clean 

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

92,9 mio. 57,3 mio. 113,2 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Bornholm – Nationalt 

center for grøn energi 
Bornholms Re-

gionskommune 

24.11.2021 

– 

30.06.2023 

36,9 mio. 19,6 mio. 45,9 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

Sjælland, Femern Erhvervshus 

Sjælland 

23.10.2021 

– 

30.06.2023 

44,8 mio. 20,9 mio. 52,6 mio. 
Regionalfon-

den 
Tilsagn 

I alt . . . 495,1 mio. . . . 
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Erhvervsfyrtårne – REACT-EU: Socialfond 

 

Projekttitel Ansøger Projektperiode 
Ansøgt Soci-

alfond (kr.) 

Indstillet So-

cialfond (kr.) 

Projektets 

budget (kr.) 
Fond Beslutning 

Hovedstaden for life Sci-

ence – Sund Vægt 
Danish Life 

Science Cluster 

24.11.2021 

– 

30.06.2023 

6,0 mio. 5,8 mio. 7,1 mio. Socialfonden Tilsagn 

Sydjylland – Grøn energi 

og sektorkobling 

Work-Live-

Stay Southern 

Denmark 

01.03.2022 

– 

30.06.2023 

16,2 mio. 15,5 mio. 19,3 mio. Socialfonden Tilsagn 

Sjælland, Femern CELF 

24.11.2021 

– 

30.06.2023 

23,9 mio. 22,3 mio. 28,1 mio. Socialfonden Tilsagn 

Nordjylland – CCUS Fyr-

tårn 
Erhvervshus 

Nordjylland  

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

18,8 mio. 17,4 mio. 18,8 mio. Socialfonden Tilsagn 

Sjælland, Biosolutions 

Zealand 
Erhvervshus 

Sjælland 

02.12.2021 

– 

30.06.2023 

7,0 mio. 6,5 mio. 8,2 mio. Socialfonden Tilsagn 

Midtjylland – Erhvervs-

fyrtårn for vandteknologi Clean 

23.11.2021 

– 

30.06.2023 

20,0 mio. 18,5 mio. 24,4 mio. Socialfonden Tilsagn 

Fyn – NextGen Robotics 
Business Re-

gion Fyn og 

SDU 

08.12.2021 

– 

30.06.2023 

7,1 mio. 6,5 mio. 8,4 mio. Socialfonden Tilsagn 

Bornholm – Nationalt 

center for grøn energi 
Bornholms Re-

gionskommune 

13.12.2021 

– 

30.06.2023 

8,4 mio. 7,6 mio. 9,8 mio. Socialfonden Tilsagn 

I alt . . . 100,1 mio. . . . 
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Tillægsbevillinger Virksomhedsprogrammet: REACT-EU 

 

Projekttitel Ansøger 
Indstillet Regionalfond/ 

Socialfond (kr.) 
Fond Beslutning 

SMV:Digital Erhvervshus Midtjylland 70.000.000 Regionalfond 
Tilsagn 

 

SMV:Grøn Erhvervshus Nordjylland 50.000.000 Regionalfond Tilsagn 

SMV:Vækstpilot Erhvervshus Sjælland 
15.000.000, hvoraf 5 mio. kr. overføres 

fra SMV:Omstilling 
Socialfond Tilsagn 
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