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Bilag 4.1.2 Justering af Udmøntningsplan 2022 

 

Den tidligere bestyrelse har med udmøntningsplanen for 2022 godkendt, at der 

skal udmøntes midler for i alt ca. 1.750 mio. kr. i 2022. Derudover er Danmark 

ultimo 2021 – efter planens vedtagelse i bestyrelsen – tildelt yderligere 244 mio. 

kr. via den resterende del af REACT-EU-midlerne fra EU, som udmøntes af be-

styrelsen, og som blev annonceret i februar 2022.  

 

Dette bilag redegør for status og ændringsbehov i gennemførelsen af udmønt-

ningsplanen for 2022. I den sammenhæng betyder ”annoncering”, at bestyrelsen 

godkender igangsættelse af en ansøgningsproces, hvor der kan indsendes ansøg-

ninger, mens ”udmøntning” henviser til, at bestyrelsen behandler ansøgninger 

og beslutter at igangsætte konkrete indsatser. 

 

Gennemførte annonceringer og udmøntninger i 2022 

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen annonceret ca. 1.485 mio. kr. i 2022. 

Konkret har den tidligere bestyrelse annonceret og udmøntet Lokale erhvervs-

fyrtårne I, reserve til Virksomhedsprogrammet og Iværksætterindsatser og an-

nonceret Grønne innovative teknologier, Lokale og tværgående turismeindsat-

ser, grønne kompetencer, og Innovationskraft (klynger) i overensstemmelse med 

udmøntningsplan 2022, jf. tabel 1 nedenfor.     

 

Tabel 1. Besluttede annonceringer og udmøntninger af Udmøntningsplan 

2022 (juni 2022) 

Mio. kr., 2022-priser  Disponerede midler 

Både annonceret og udmøntet (gennemført) 760 

Lokale erhvervsfyrtårne I (REACT-EU) 595 

Reserve til Virksomhedsprogram og Iværksætterindsatser (REACT-EU) 165 

Alene annonceret (i proces) 725 

Grønne innovative teknologier (REACT-EU) 244 

Lokale og tværgående turismeprojekter (TUR) 51 

Innovationskraft (klynger) (Regionalfond og DEM) 160 

Grønne kompetencer (kvalificeret arbejdskraft) (Socialfonden Plus og DEM) 250 

Digitale værktøjer til SMV’er (Regionalfonden og DEM) 20 

Annonceret af Udmøntningsplan 2022 i alt  1.485 

 

Grønne Innovative teknologier og Lokale og tværgående turismeprojekter ind-

stilles til udmøntning på indeværende møde, jf. dagsordenspunkterne 4.3 og 4.4.  

 

På bestyrelsesmødet i april 2022 besluttede bestyrelsen at annoncere Digitale 

værktøjer for SMV’er for op til 20 mio. kr., hvor bestyrelsen gav sekretariatet til 

at afklare, om det var muligt at øge medfinansieringen for at sikre afløb. På det 

grundlag er indsatsen annonceret med en hævet medfinansiering, hvilket af bud-

gettekniske årsager har betydet, at det samlede beløb for indsatsen er reduceret 

til 18 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. finansieres med decentrale erhvervsfremme-

midler som i det oprindelige forslag, og 8 mio. kr. finansieres af EU-midler.  
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Det betyder også, at der samlet udestår udmøntning af 12 mio. kr. til Digitale 

værktøjer til SMV’er ift. udmøntningsplanen for 2022 (alle EU-midler). Det 

skyldes dels ovenstående, og dels at den faglige vurdering er, at det ikke vil være 

muligt at sikre tilstrækkeligt afløb for den fulde ramme (30 mio. kr., heraf 20 

mio. kr. EU-midler og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler), hvormed 

midlerne udbydes i to annonceringer. Det foreslås således, at annoncering og 

udmøntning af de resterende 12 mio. kr. til Digitale værktøjer i SMV’er udsky-

des til kommende år.   

 

Udestående annonceringer i 2022 

I forhold til udmøntningsplanen for 2022 udestår annoncering af 497 mio. kr., jf. 

tabel 2 nedenfor. 

 

Tabel 2. Udestående annonceringer i udmøntningsplanen for 2022 (juni 

2022) 

mio. kr., 2022-priser  Planlagt an-

noncering 

Planlagt ud-

møntning 

Allerede af-

satte midler 

Udestående   497 

Lokale erhvervsfyrtårne II  2022 2022 200 

Reserve til senere udmøntning  2022 2022 30 

Turismeinfrastruktur 2022 2023 97 

Virksomhedsprogrammet 2.0. 2022 2023 170 

Note: Foruden ovenstående er der afsat 5 mio. kr. til analyser og evaluering, herunder bl.a. finansiering af 
Virksomhedspanelet, i udmøntningsplanen for 2022. 

 

Turismeinfrastruktur forventes fortsat annonceret i 2022 og udmøntet i 2023 og 

er således uændret.  

 

Aktuelt er reserven til senere udmøntning øget fra de oprindeligt afsatte 30 mio. 

kr. til ca. 43 mio. kr. Siden vedtagelse af udmøntningsplanen for 2022 har den 

tidligere bestyrelse brugt 2 mio. kr. af reserven til Cluster Excellence Denmark, 

men der er sideløbende registret en række tilbageløb fra andre projekter, hvilket 

forklarer reservens nettoforøgelse. Reserven forelægges bestyrelsen til udmønt-

ning i løbet af 2022.  

 

Bestyrelsen traf på seneste møde i april 2022 beslutning om at fremrykke Virk-

somhedsprogrammet II til både annoncering og udmøntning i 2022. Forslag til 

annonceringen er til indstilling på indeværende møde, jf. dagsordenspunkt 4.2.  

 

Justeringer til udmøntningsplanen for 2022 

Processen med etablering af den strategiske satsning med Lokale erhvervsfyr-

tårne I har haft et længere aftræk end forventet ved godkendelsen af udmønt-

ningsplanen for 2022 – bl.a. grundet etableringen af partnerskaber for hvert fyr-

tårn. Det betyder, at konsortierne og partnerskabernes erfaringer og den er-

hvervsfaglige viden om de lokale erhvervsfyrtårne er begrænsede på nuværende 

tidspunkt, og at det derfor er vanskeligt – som oprindeligt forudsat i udmønt-

ningsplanen for 2022 – at tilrettelægge en ny annoncering vedr. lokale erhvervs-

fyrtårne, der vil sikre en optimal udnyttelse af midlerne allerede i løbet af 2022. 

Derfor er det hensigtsmæssigt, at Lokale erhvervsfyrtårne II i stedet indgår i 
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investeringsplanen for 2023 og dermed udskydes med henblik på annoncering i 

november 2022 og først udmøntning i 2023.  

 

En udskydelse af Lokale erhvervsfyrtårne II skal også ses i lyset af de samlede 

økonomiske rammer for udmøntningsplanen for 2022, herunder særligt de de-

centrale erhvervsfremmemidler, som skal udmøntes inden for finansåret. Med 

beslutningen om fremrykning af Virksomhedsprogrammet II, fremrykkes også 

behovet for at afsætte decentrale erhvervsfremmemidler til medfinansiering 

heraf. Det var oprindeligt planlagt til at vedrøre bestyrelsens finanslovsmidler 

for 2023, men medfinansieringen skal nu i stedet trækkes på rammen for 2022. 

Derfor er der behov for at reducere den samlede disponering af decentrale er-

hvervsfremmemidler i 2022 fra andre udmøntninger. Den konkrete disponering 

af decentrale erhvervsfremmemidler til Virksomhedsprogrammet II fremgår af 

særskilt dagsordenspunkt 4.2.  

 

Således vil en udskydelse af Lokale erhvervsfyrtårne II give mulighed for, at den 

samlede balance for de decentrale erhvervsfremmemidler for 2022 bevares.  

 

Ligeledes er disponeringen af EU-midler i fremrykningen af Virksomhedspro-

grammet II tilstrækkelig til at sikre, at hensynet til EU-programfremdriften 

(N+3) fortsat varetages ved en udskydelse af de lokale erhvervsfyrtårne.      

 

Det foreslås således på baggrund af ovenstående, at der foretages følgende juste-

ringer i udmøntningsplanen for 2022:  

• Der udmøntes 18 mio. kr. til Digitale værktøjer til SMV’er i 2022 

• Der udskydes 12 mio. kr. til Digitale værktøjer til SMV’er til efter 2022.  

• Lokale erhvervsfyrtårne II udskydes til annoncering i 2022 og udmønt-

ning i 2023. 
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