
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN  

Vejlsøvej 29 

8600 Silkeborg 

  

Tlf.         35 29 17 00 

CVR-nr  10 15 08 17 

E-post deb@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

Referat fra 19. møde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 28. april 

2022, kl. 11.00 – 16.45 

 

 

Til stede fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Christian Motzfeldt, bestyrelsesformand 

• Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S  

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

• Astrid Gade Nielsen, Vice President, Danish Crown 

• Fleming Frederiksen, adm. direktør, Svend Frederiksen Maskinfabrik 

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

• Ejner K. Holst, næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

• Claus Jensen, formand, CO-Industri  

• Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune 

• H. C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune (til kl. 15.30) 

• Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune  

• Brian Mørch, byrådsmedlem, Solrød Kommune 

• Stine Damborg, regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (fra kl. 13.00) 

• Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet  

• Anders Thusgaard, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsministeriet 

 

Afbud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

• Steen Munk, kreditdirektør/vicedirektør, Nykredit A/S (har givet skrift-

lige bemærkninger) 

• Niels Jørgen Pedersen, borgmester, Thisted Kommune  

 

Til stede fra Erhvervsministeriet 

• Niels May Vibholt, vicedirektør, Erhvervsstyrelsen 

• Cecilie Solstad, kontorchef, Erhvervsministeriet  

• Søren Asp Mikkelsen, sekretariatschef, Erhvervsstyrelsen 

• Frederik Rostrup-Nielsen, kontorchef, Erhvervsstyrelsen 

• Niels Dahl Christensen, chef, Erhvervsstyrelsen 

• Line Panum, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen (referent) 

 

Ekstern oplægsholder 

• Ulrik Gernow, Vice President, Grundfos, under punkt 4.  

 

 

 

  



 

 

2/11 

 

 

Referat 

 

1. Velkomst ved formanden 

Bilag 1.1: Cover 

Formanden bød velkommen til første møde i den nye bestyrelsesperi-

ode og præsenterede sig selv.  

 

Efterfølgende gennemgik formanden dagsordenen og rundede velkom-

sten af med at orientere om, at klyngeorganisationen for maritime er-

hverv og logistik, MARLOG, den 1. april 2022 blev erklæret konkurs 

efter selv at have indgivet konkursbegæringen. Emnet ville blive berørt 

senere på dagens møde. 

 

Bestyrelsen besluttede fremover at tilføje et punkt om habilitet først på 

dagsordenen, så medlemmer tidligt får mulighed for at flage en even-

tuel habilitetsudfordring senere i dagsordenen. 

 

 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer  

 Bilag 2.1: Cover 

Formanden og de enkelte medlemmer præsenterede sig selv og deres 

forventninger til arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

 3.  Status på bestyrelsens arbejde og det kommende arbejde (til ori-

entering og beslutning)  

Bilag 3.1: Cover 

Bilag 3.2: Årshjul 2022 

 

På tærsklen til den nye bestyrelsesperiode gav sekretariatet en kort sta-

tus på bestyrelsens arbejde siden opstarten ultimo 2018 og væsentlige 

forestående opgaver. 

 

Bestyrelsen lancerede i marts 2020 strategien Erhvervsfremme i Dan-

mark 2020-2023, som efterfølgende blev aftalt med erhvervsministe-

ren. Strategien har siden dannet rammen om bestyrelsens arbejde og 

udmøntninger. Bestyrelsen skal i 2023 drøfte og beslutte en ny strategi, 

som skal gælde for 2024 og frem. Den nye strategi skal ligeledes aftales 

med erhvervsministeren, og Erhvervshusenes bestyrelser skal i hen-

hold til loven inddrages i udarbejdelsen af den nye strategi. 

 

Bestyrelsen har i sin første udpegningsperiode december 2018 – marts 

2022 udmøntet ca. 3,4 mia. kr. til decentrale erhvervsfremmeindsatser 

fordelt på ca. 330 projekter og programmer. Indsatserne udgør en bred 

vifte af virksomhedsrettede aktiviteter, hvor især lokale erhvervsfyr-

tårne, grøn omstilling, digitalisering, innovation, kvalificeret arbejds-

kraft og turismefremme står centralt. Målgruppen er primært de mange 

små og mellemstore virksomheder på tværs af hele Danmark.  

 

En betydelig del af de midler, som bestyrelsen kan udmønte, kommer 

fra EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond Plus. Den danske del af 

Regionalfonden udgør i perioden 2021-2027 1,8 mia. kr., der er mål-

rettet udvikling og omstilling af små og mellemstore virksomheder. 
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Den danske del af Socialfonden Plus udgør i samme periode 891 mio. 

kr., der er målrettet opkvalificering, uddannelse og kompetenceudvik-

ling.  

 

EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond for perioden 2014-2020 er un-

der nedlukning. En række af bestyrelsens igangsatte aktiviteter er fi-

nansieret med midler fra perioden 2014-20. Aktiviteterne fortsætter, 

indtil projekterne når deres afslutning, og tilskuddet udbetales.  

 

Bestyrelsen har særligt de seneste to år udmøntet ekstraordinært mange 

midler med fokus på at understøtte SMV’erne under COVID-19 og i 

den efterfølgende omstilling/genstart. Herunder REACT-EU- virk-

somhedsprogrammet, REACT-EU-iværksætterindsatser samt omstil-

lingspuljen, der er finansieret med midler fra finansloven besluttet ved 

politiske aftaler mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier. 

Bestyrelsen har ligeledes haft et særligt fokus på at understøtte udvik-

lingen af otte lokale erhvervsfyrtårne, hvor den på bestyrelsesmødet 2. 

februar 2022 behandlede ansøgninger og gav bevillinger for 595 mio. 

kr. De lokale erhvervsfyrtårne vil fortsat fylde i det fremadrettede be-

styrelsesarbejde de næste mange år, herunder gennem et tæt samar-

bejde med regeringen. 

 

Derudover berørtes i gennemgangen arbejdet med konsolidering af 

klyngelandskabet og destinationsselskaberne samt det tætte samar-

bejde mellem bestyrelsen og erhvervshusene, et arbejde der samlet har 

skabt et tydeligere aktørlandskab og bidraget til forenkling af erhvervs-

fremmesystemet. 

 

Bestyrelsen drøftede sin rolle med at sikre et enstrenget erhvervsfrem-

mesystem uden overlappende indsatser. Strukturen omkring den nye 

Fonden for Retfærdig Omstilling, der løber over perioden 2021-2027, 

blev i den forbindelse drøftet i lyset af, at fonden får et selvstændigt 

indstillingsudvalg. Bestyrelsen drøftede ligeledes strukturen omkring 

det kommende udvalg for Bæredygtige Bymidter, hvor der også etab-

leres et selvstændigt indstillingsudvalg.   

 

Da bestyrelsen er ny, blev der gjort status over det forventede frem-

møde til bestyrelsesmøderne resten af året. Det blev besluttet at flytte 

bestyrelsesmødet d. 20. september 2022 pga. lav mødetilslutning, mens 

bestyrelsesmøderne d. 21. juni 2022 og d. 15. november 2022 fasthol-

des.  

 

Forslag til møderække for 2023 blev ligeledes forelagt bestyrelsen. Det 

blev besluttet, at sekretariatet afsøger ny dato for et møde i september 

2023. Møderækken for 2023 blev herudover godkendt som nedenfor:  

 

- 2. februar 2023 (Fyn) 

- 18. april 2023 (Nordjylland) 

- 8. juni (Sjælland) 
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- September 2023 (Midtjylland) – ny dato afsøges.  

- 9. november 2023 (Hovedstaden) 

 

 

 4. Fyrtårnsoplæg om vandteknologi (til orientering)  

Bilag 4.1: Cover 

 

Ulrik Gernow, der er formand for styrekomitéen i konsortiet for det 

midtjyske erhvervsfyrtårn, var inviteret til at fortælle om det midtjyske 

fyrtårn og potentialet for vandteknologi som en dansk styrkeposition. 

 

I sit oplæg kom han bl.a. ind på fyrtårnets vision, mål, rammer og 

governance struktur. Projektet vil med udgangspunkt i Vækstteam 

Midtjyllands anbefalinger etablere indsatser inden for 7 langsigtede fo-

kusområder.  

 

1. Opbygning af storskala test- og demonstrationsfaciliteter. 

2. Data og datadeling som fundament for digital udvikling og di-

gitale forretningsmodeller. 

3. Øget innovationssamarbejde og forskning inden for vandtek-

nologi. 

4. Grøn omstilling gennem samarbejde med industrien om udvik-

ling af nye bæredygtige vandteknologier. 

5. Styrk iværksætterøkosystemet med et inkubations- og accele-

ratorprogram med fokus på udvikling af vandteknologiske løs-

ninger. 

6. Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft i den midtjyske 

vandsektor. 

7. Styrket eksportfremmeindsats for vandteknologi. 

 

Efter en længere proces med etablering af konsortium, ansøgning og 

efterfølgende tilskæring af aktiviteter er projektet nu klar til at gå i luf-

ten og har opnået en bred opbakning blandt konsortiets brede medlems-

skare. Projektet forventer, at op imod 300 virksomheder vil deltage i 

konkrete aktiviteter.  

 

Ulrik Gernow påpegede, at den korte bevillingshorisont for REACT-

EU-midlerne var en udfordring for det private engagement, men at det 

kunne gavne det private engagement, hvis yderligere annonceringer fra 

bestyrelsen til fyrtårnene annonceres tidligt og med midler med et læn-

gere sigte. 

 

 5. Rundtur hos sekretariatet (til orientering)  

Bilag 5.1: Cover 

 

Bestyrelsens første møde blev afholdt i lokaler i umiddelbar nærhed til 

sekretariatet. Der var derfor mulighed for at introducere bestyrelsen til 

sekretariatet og dets mange opgaver, ligesom medarbejdere i sekreta-

riatet fik lejlighed til at møde den nye bestyrelse. 
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 6. Erhvervsfyrtårne – bestyrelsens repræsentation i partnerskaber 

(til drøftelse og beslutning)  

 Bilag 6.1: Cover   

Bilag 6.2: Oplæg til pejlemærker for Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relses repræsentanter i partnerskaberne for de lokale erhvervsfyrtårne 

 

Der blev givet en status over afgivelse af tilsagn til fyrtårnskonsorti-

erne, hvor Erhvervsstyrelsen er ved at udbore og afklare de sidste stats-

støtteudfordringer. Udfordringerne omfatter især fyrtårnene i Nordjyl-

land og Sydjylland, hvor centrale dele omhandler indkøb af test- og 

demonstrationsfaciliteter inden for hhv. CCUS-infrastruktur og brint-

infrastruktur. Erhvervsstyrelsen har sendt en række fortolknings-

spørgsmål til EU-Kommissionen omkring støtte til afskrivningsom-

kostninger, herunder hvilke muligheder der er for at afskrive hurtigere 

på udstyr til innovation og forskning. Erhvervsstyrelsen forventer snar-

lig afklaring på de sidste spørgsmål, hvorefter de sidste fyrtårne for-

ventes at modtage tilsagn.  

 

 Erhvervsstyrelsen vil ligeledes, henset til forsyningsproblemer og 

lange leveringstider, afklare, om udgifter til fx test- og demonstrations-

faciliteter under REACT-EU vil kunne støttes i situationer, hvor udsty-

ret først kan leveres efter projektperiodens afslutning. 

 

Bestyrelsen skulle på mødet udpege de otte repræsentanter, som på be-

styrelsens vegne skal indgå i partnerskaberne for de otte erhvervsfyr-

tårne. Bestyrelsen valgte at lade sig repræsentere ved følgende med-

lemmer:  

 

o Sjælland (bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt 

i Femern Bælt-forbindelsen), Steen Munk, kreditdirektør i Ny-

kredit A/S 

o Bornholm (Energi-ø Bornholm), Fleming Lund Frederiksen,  

adm. dir. i Svend Frederiksens Maskinfabrik A/S 

o Hovedstaden (Life science), Ejner K. Holst, Næstformand i FH 

o Fyn (NextGen Robotics), Claus Jensen, formand i CO-Industri 

o Sjælland (Biosolutions), Astrid Gade Nielsen, Vice President, 

Danish Crown 

o Midtjylland (Vandteknologi), Katrine Forsberg, adm. direktør 

Atea A/S 

o Sydjylland (Grøn energi og sektorkobling), Per Michael Johan-

sen, rektor ved Aalborg Universitet 

o Nordjylland (fangst, anvendelse og lagring af CO2), Peter Rin-

debæk, COO i Bladt Industries A/S 

 

Bestyrelsen drøftede og besluttede pejlemærker for repræsentanter-

nes deltagelse i partnerskaberne. Bestyrelsen besluttede, at bestyrel-

sens medlemmer skal indgå i partnerskaberne med udgangspunkt i 

følgende pejlemærker:  
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• Påse at virksomhedernes behov efterleves i fyrtårnsindsatserne, 

herunder for at sikre privat engagement og kommerciel bæredyg-

tighed.   

• Påse klare og eksekveringskraftige governance-modeller i alle er-

hvervsfyrtårne mhp. at sikre fremdrift. 

• Påse fyrtårnets fremdrift i sammenhæng mellem de midler, som 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter til konsortiet, og 

de øvrige partneres tiltag.  

• Løbende vurdere behovet for at prioritere yderligere midler og 

den konkrete tilrettelæggelse af nye annonceringer og bære så-

danne drøftelser i partnerskabet ind i erhvervsfremmebestyrelsen 

til beslutning. I de nye EU-programmer er der afsat 400 mio. kr. 

til at realisere de lokale erhvervsfyrtårne. Midlerne skal udmøntes 

af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

• Påse sammenhæng mellem fyrtårnenes aktiviteter og bestyrelsens 

strategi, herunder iagttage hvordan der kan skabes synergier til 

andre erhvervsfremmeindsatser, bl.a. klyngernes innovationsakti-

viteter, bestyrelsens signaturindsatser som fx virksomhedspro-

grammet m.v.  

• Afstemme nye indsatser med øvrige partnere, herunder så der sik-

res sammenhæng i den decentrale og statslige erhvervsfremme-

indsats. 

Bestyrelsen var enig i, at særligt virksomhedernes behov udgjorde en 

rød tråd i dens arbejde med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme 

og dens egen strategi Erhvervsfremme i Danmark 2020 - 23, og ligele-

des ville stå centralt i medlemmernes arbejde i partnerskaberne. Besty-

relsen udtrykte en generel interesse i at følge erhvervsfyrtårnenes vi-

dere aktiviteter tæt mhp. videre drøftelse og overvejelse om bl.a. den 

videre finansiering. Sekretariatet stillede i udsigt, at det ville supportere 

medlemmerne forud for og i forbindelse med deres arbejde i partner-

skaberne. 

 

 7. Idebeskrivelse, udmøntninger og behandling af tillægsbevilling 

(til drøftelse og beslutning) 

 Appendiks 7.a: Økonomioversigt 

 

Sekretariatet introducerede kort bestyrelsen for bestyrelsens udmønt-

ningsmetode, der starter med annoncering – modtagelse og sagsbe-

handling af ansøgninger – drøftelse og indstilling til bestyrelsen – be-

slutning og bevilling i bestyrelsen. Et flow, der typisk varer 4-5 måne-

der.  

 

 7.1 Udmøntning af resterende REACT-EU-midler til iværksætter-

indsatser  

Bilag 7.1.1: Cover  

Bilag 7.1.2: Indstillingsnotat: Hub for Innovation in Tourism 

Bilag 7.1.3: Iværksætterindsatsen: Status på IværksætterDanmark, 

Beyond Beta og Hub for Innovation in Tourism (HIT) 
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Af den oprindelige pulje på 200 mio. kr. REACT-EU-midler til iværk-

sætterindsatser havde bestyrelsen tilbageholdt en reserve på 35 mio. 

kr., der skulle udmøntes på dagens møde. 

 

Sekretariatet havde foreslået følgende fordeling: 

• Beyond Beta tildeles 26,8 mio. kr. i ekstra tilskud til at øge deres 

voucher-ordning til iværksætternes køb af feasibility-studier mar-

kant samt til at gennemføre nye aktiviteter rettet mod internatio-

nalisering af iværksætterne og tiltrækning af udenlandske investo-

rer – med et særligt fokus på tech - og grønne iværksættere.  

• IværksætterDanmark tildeles 6,7 mio. kr. til skalering af indholdet 

og den målrettede kompetenceudvikling for deltagere på 

NextStep-forløb, som giver iværksættere tilskud til indkøb af pri-

vate rådgivere. 

• Hub for Innovation in Tourism (HIT) forankret hos Dansk Kyst- 

og Naturturisme tildeles 1,5 mio. kr. i tilskud til en ny aktivitet 

med fokus på at styrke deltagernes kompetencer og forudsætnin-

ger for skalering til internationale markeder.  

  

MARLOG´s konkurs blev drøftet i det lys, at MARLOG er tilsagns-

modtager eller partner i flere erhvervsfremmeprojekter, herunder den 

specialiserede iværksætterindsats Beyond Beta og flere af de regionale 

erhvervsfyrtårne.  

 

Sekretariatet er allerede i dialog med konkursboet via kurator og sam-

arbejder med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at håndtere 

konsekvenserne af konkursen for klyngeindsatsen.  

 

Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at følge med i udviklingen om-

kring MARLOG og anmodede om en statusorientering på juni-mødet. 

 

Bestyrelsen tiltrådte sekretariatets indstilling: 

- Tilsagnet til IværksætterDanmark – Erhvervshus Hovedstaden 

forhøjes med 6,7kr. REACT-EU-midler. 

- Tilsagn til Beyond Beta – Erhvervshus Hovedstaden på 26,8 mio. 

kr. REACT-EU-midler. 

- Tilsagnet til Hub for Innovation in Tourism – Dansk Kyst- og Na-

turturisme forhøjes med 1,5 mio. kr. REACT-EU-midler. 

 

 7.2 Omprioritering af REACT-EU-midler i Virksomhedsprogram-

met  

Bilag 7.2.1: Cover  

Bilag 7.2.2: Status på Virksomhedsprogrammet 

 

Samlet er der afsat 600 mio. kr. REACT-EU-midler til virksomhedspro-

grammet, der har fire aktive spor: SMV:Digital, SMV:Grøn, 

SMV:Vækstpilot og SMV:Eksport. 

  

Det var både erhvervshusenes og sekretariatets vurdering, at der ikke 

længere var efterspørgsel efter REACT-midler til SMV:Genstart og 

den omstillingsindsats for erhverv, der var særlig hårdt ramte af 

COVID-19, som var indeholdt heri. 
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Der var derfor lagt op til at omdisponere 55 mio. kr. fra SMV:Genstart 

til SMV:Grøn (40 mio.kr.) og SMV:Eksport (15 mio.kr.), hvor sidst-

nævnte bl.a. i lyset af Ukraine-krisen oplevede en øget efterspørgsel. 

Herudover har bestyrelsen tidligere tilkendegivet, at en eventuel om-

fordeling af midler først og fremmest skulle prioritere SMV:Grøn, der 

er velegnet til at imødekomme virksomhedernes forstærkede behov for 

omstilling til alternative energikilder og gøre sig mere uafhængig af 

fossile brændsler, inkl. bl.a. naturgas. I SMV:Grøn vil det fx være mu-

ligt for virksomheder at få tilskud til konkrete grønne investeringer i 

varmepumper og solceller. 

 

Der blev opfordret til, at et nyt virksomhedsprogram, foruden de eksi-

sterende elementer, med fordel også kan fokusere på virksomheders 

professionalisering og virksomhedernes værdikæder og forsyningssik-

kerhed. 

 

Bestyrelsen besluttede at fordele de 55 mio. kr. REACT-EU-midler 

med 15 mio. kr. til SMV:Eksport / Erhvervshus Sydjylland og 40 mio. 

kr. til SMV:Grøn / Erhvervshus Nordjylland. 

 

 

7.3 Tillægsbevillinger  

Bilag 7.3.1: Cover  

Bilag 7.3.2: Indstillingsnotat: Future Talent Denmark 

 

Formanden forlod rummet under pkt. 7.3 pga. formodet inhabilitet og 

overlod formandskabet af dette punkt til statens repræsentant Anders 

Thusgaard.  

 

Projektet ”Future Talent Denmark” har til formål at matche virksom-

heder og internationale studerende med henblik på at fastholde de stu-

derende i Danmark, samt forberede dem til senere at indgå på en dansk 

arbejdsplads. 

  

Med tillægsbevillingen forlænges projektet med fem måneder, samt 

udvides ved at udbrede eksisterende aktiviteter til en ny målgruppe, 

som er internationale dimittender.  

 

Bestyrelsen traf beslutning om at give projektforlængelse og en tillægs-

bevilling på 0,8 mio. kr. (0,5 mio. kr. i EU-tilskud (Socialfonden akse 

4) og 0,3 mio. kr. i DEM-tilskud) til ”Future Talent Denmark”. 

 

Sekretariatet orienterede om, at der på de gamle strukturfondsprogram-

mer fortsat resterer midler, og at sekretariatet aktuelt undersøger mu-

ligheden for at anvende disse midler til en særlig indsats rettet mod 

ukrainere, der er kommet til Danmark som følge af den russiske inva-

sion. Bestyrelsen vil blive forelagt et konkret beslutningsoplæg, så-

fremt dette viser sig relevant og muligt. 
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 7.4 Idébeskrivelse om digitale værktøjer på Virksomhedsguiden  

Bilag 7.4.1: Cover  

Bilag 7.4.2: Idébeskrivelse vedr. øget digital erhvervsfremme 

Bilag 7.4.3: Eksempler på erhvervsfremmende applikationer 

Bilag 7.4.4: Krav til tredjepartsapplikationer 

 

Bestyrelsen fik en kort status på digitaliseringen af erhvervsfremme-

indsatsen, særligt Virksomhedsguiden, og mulighederne ved digital er-

hvervsfremme. Bestyrelsen skulle i den forbindelse tage stilling til for-

slag om annoncering om udvikling af digitale værktøjer til SMV’er. 

 

Sekretariatet havde foreslået at konkurrenceudsætte en pulje på i alt 20 

mio. kr. i 2022 til udvikling af digitale værktøjer, som danske virksom-

heder kan få gavn af via Virksomhedsguiden, heraf 10 mio. kr. fra Re-

gionalfonden og 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Bestyrelsen opfordrede sekretariatet til at genoverveje medfinansie-

ringskravet, der måske kunne være en forhindring for nogle ansøgere.  

 

Bestyrelsen godkendte annonceringen af en pulje på i alt 20 mio. kr., 

fordelt med 10 mio. kr. fra Regionalfonden og 10 mio. kr. fra de de-

centrale erhvervsfremmemidler, inden for de fire tematiske fokusom-

råder: gennemsigtighed på markedet, adgang til kvalificeret arbejds-

kraft, internationalisering og grøn omstilling. Bestyrelsen tiltrådte des-

uden vurderingskriterier og gav sekretariatet opbakning til evt. relevant 

justering af medfinansieringskravet.  

 

7.5 Midler til de Europæiske Digitale Innovationshubs  

Bilag 7.5.1: Cover  

Bilag 7.5.2: Baggrundsnotat – ydelser i de europæiske digitale innovati-

onshubs 

Bestyrelsen skulle tage stilling til, om betingelserne for det tidligere 

tilsagn kunne ændres for at imødekomme EDIH’ernes udfordringer 

med at tilvejebringe den nødvendige medfinansiering.   

 

Bestyrelsen besluttede, at vilkårene for de fem betingede tilsagn til 

EDIH’erne blev ændret, så 35 af de 40 mio. kr. decentrale erhvervs-

fremmemidler, som bestyrelsen tidligere har afsat til EDIH’erne, kan 

anvendes til at løfte en del af medfinansieringsforpligtelsen ift. EU. 

EDIH’erne vil fortsat tilsammen skulle finde medfinansiering på ca. 10 

mio. kr. Tilsagnene er fortsat betingede af, at EDIH’erne udpeges af 

Europa-Kommissionen.  

 

 8. Opsamling, evaluering og proces mod næste møde (til orientering 

og beslutning) 

Bilag 8.1: Cover 

 

Bestyrelsen blev orienteret om, at Launch-konferencen for de nye EU-

programmer foregår d. 30. maj i Odense. På konferencen er der lagt op 

til indlæg fra erhvervsministeren, formanden for Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse og EU-kommissæren for samhørighed og reformer. 

Alle bestyrelsesmedlemmer vil modtage en invitation og er velkomne til 

at deltage på konferencen. 
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Bestyrelsen tilsluttede sig, at den repræsenteres i Overvågningsudval-

get for Den Europæiske Regionalfonden og Den Europæiske Social-

fond Plus på administrativt niveau af sekretariatet – som det også var 

tilfældet i Overvågningsudvalget for perioden 2014-2020. 

 

For at undgå stop i SMV-indsatsen til de danske virksomheder blev det 

besluttet at fremrykke annonceringen af Virksomhedsprogrammet 2.0. 

På det næste møde skal bestyrelsen således tage stilling til en idebe-

skrivelse vedr. indholdet i det kommende Virksomhedsprogram 2.0, 

der i 2023 skal erstatte REACT-EU-virksomhedsprogrammet. 

 

Bestyrelsen ønskede på et kommende møde en drøftelse af bestyrelsens 

kommunikationspraksis og fremadrettede kommunikationsstrategi. 

 

Som led i evalueringen af dagens møde blev dagens rundtur i sekreta-

riatet fremhævet som en positiv oplevelse, hvor der blev lagt mærke til 

medarbejdernes engagement og gejst i arbejdet. Ligeledes blev punktet 

med oplæg fra Ulrik Gernow værdsat. 

 

Næste møde afholdes på d. 21. juni på Sjælland.  
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Appendiks 1 

 

Udmøntning af resterende REACT-EU-midler til iværksætterindsatser 

Projekttitel Ansøger Indstillet  Fond Beslutning 

Beyond Beta Erhvervshus Hovedstaden 26.800.000 kr. REACT-EU-Socialfond 
Tilsagn 

 

IværksætterDanmark Erhvervshus Hovedstaden 6.693.750 kr. REACT-EU-Socialfond Tilsagn 

Hub for Innovation in 

Tourism Dansk Kyst- og Naturturisme 1.500.000 kr. REACT-EU-Socialfond Tilsagn 

 

 

Omprioritering Virksomhedsprogrammet: REACT-EU-midler 

 

Projekttitel Ansøger Indstillet  Fond Beslutning 

SMV:Genstart Erhvervshus Hovedstaden Minus 55.000.000 kr. 
REACT-EU-

Regionalfond 

Tilsagn 

 

SMV:Grøn Erhvervshus Nordjylland 40.000.000 kr. 
REACT-EU-

Regionalfond 
Tilsagn 

SMV:Eksport Erhvervshus Sydjylland 15.000.000 kr.  
REACT-EU-

Regionalfond 
Tilsagn 

 

 

Tabel 

Projekttitel Ansøger 
Indstillet  

 
Fond Beslutning 

Future Talent Denmark Work-live-stay Southern 

Denmark 

279.489 kr. 

558.978 kr. 

DEM 

Socialfond 
Tilsagn 
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