
 

 

Bilag 3.1 Cover – Idébeskrivelse: Lokale erhvervsfyrtårne II 

Dagsor-

denspunkt 

3 

Cover – Idébeskrivelse: Lokale erhvervsfyrtårne II  Bilag 3.1 

 

Kort  

sagsfrem-

stilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal træffe beslutning om annoncering af 290,3 mio. kr. til videre udvik-

ling af de lokale erhvervsfyrtårne, herunder strategisk fokus i annonceringen, hvad 

der skal lægges vægt på i vurderingen af ansøgninger (kriterier) samt niveau for med-

finansiering og krav, der stilles til ansøger.  

 

Baggrund  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmøntede pr. 2. februar 2022 595 mio. kr. 

REACT-EU-midler til opfølgning på anbefalinger fra de regionale vækstteams. Mid-

lerne blev efter konkurrenceudsættelse tildelt otte konsortier, der skal udvikle otte 

lokale erhvervsfyrtårne, som har til formål at udvikle lokale erhvervsstyrker til nye 

danske styrkepositioner.  

 

Der er efterfølgende indgået partnerskabsaftaler om udvikling af erhvervsfyrtårnene 

mellem konsortierne, erhvervshusenes bestyrelser, DEB og en række ministerier. I 

partnerskabsaftalerne indgår vision og sigtelinjer for udviklingen af erhvervsfyrtår-

nene frem mod 2025 og en handlingsplan med aktiviteter, som de forskellige med-

lemmer af partnerskaberne forpligter sig på at gennemføre.  

 

De tidligere tildelte midler udløber ultimo august 2023, og konsortierne skal derfor 

have gennemført aktiviteterne inden da. Med henblik på at understøtte kontinuitet i 

fyrtårnsindsatsen lægges der op til en annoncering, der kan finansiere aktiviteter fra 

sommeren 2023. 

 

Den danske programmering af strukturfondsprogrammerne afsætter yderligere midler 

til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne. Bestyrelsen skal således i perioden 

2021-2027 udmønte 400 mio. kr. af strukturfondsmidlerne til erhvervsfyrtårnene, her-

under 300 mio. kr. fra Regionalfonden samt 100 mio. kr. fra Socialfonden Plus. I 

tillæg hertil udmøntes 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig Omstilling til erhvervs-

fyrtårnene i Nord- og Sydjylland. Disse midler udmøntes af et særskilt indstillings-

udvalg. 

 

Fyrtårnsindsatsen sammentænkes med øvrige indsatser, der kan understøtte erhvervs-

fyrtårnenes formål, herunder Innovationsfondens relevante Innomissions og kom-

mende indsatser gennem Fonden for Retfærdig Omstilling. Der er gode muligheder 

for styrket synergi mellem erhvervsfyrtårne og Innomissions, og sekretariatet er der-

for i dialog med Innovationsfonden herom.  

 

Løsning - det strategiske rum  

Indhold 

Der lægges op til, at der gennemføres en annoncering, som udmønter i alt 290,3 mio. 

kr. til at realisere formålet med partnerskabsaftalerne, herunder vision og sigtelinjer i 
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partnerskabsaftalerne. Udmøntningen skal dermed bygge videre på den første fyr-

tårnsannoncering og bidrage til at understøtte den langsigtede ambition for erhvervs-

fyrtårnene. 

 

Bestyrelsen bør være særligt opmærksomme på følgende punkter til beslutning; 

 

- Det foreslås, at bestyrelsen gennemfører en annoncering, der understøtter 

formål, vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne for erhvervsfyrtårnene. 

Der lægges således op til en annoncering, der bygger oven på de igangværende 

aktiviteter og sker i forlængelse af den aftalte strategiske retning i partnerska-

berne. Annonceringen vil ske gennem både Regionalfonden og Socialfonden 

Plus, så der både kan søges midler til innovation, forretningsudvikling, iværksæt-

teri og kompetenceudvikling/social inklusion. Dette vil give ansøgere stor fleksi-

bilitet ift. at søge midler til konkrete aktiviteter, samtidig med at afgrænsningen 

til netop disse indsatsområder søger at sikre, at midlerne bidrager til at realisere 

vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne for erhvervsfyrtårnene. Alternativt 

kunne der vælges en tilgang, hvor der alene udbydes midler inden for fx innova-

tion eller et andet, afgrænset område. Hermed ville indsatser, der ikke vedrører 

innovation, skulle afvente en senere fyrtårnsannoncering, eller ansøger vil skulle 

finde midler andre steder. 

- Det foreslås, at bestyrelsen drøfter niveauet af medfinansiering og ønsket om 

privat engagement. Bestyrelsen har tidligere lagt vægt på privat engagement og 

medfinansiering som centralt for erhvervsfyrtårnenes bæredygtighed og foran-

kring i virksomhedernes behov. Privat engagement kan økonomisk komme til ud-

tryk ved privat medfinansiering eller parallelle investeringer. På den baggrund 

foreslås den maksimale samlede støtteprocent til hhv. 63 pct. for Regionalfonden 

og 70 pct. for Socialfonden Plus. Der lægges således op til lavere støtteprocenter 

end ved REACT-EU-annonceringen (som var op til 85 pct., men i praksis endte 

på 71 pct. for Regionalfonden og 84 pct. for Socialfonden som følge af bl.a. stats-

støttereglerne). Den lavere støtteprocent betyder, at ansøger skal finde mere med-

finansiering end ved den tidligere ansøgningsrunde. Det kan drøftes, om det fore-

slåede, lavere niveau er hensigtsmæssigt i forhold til den aktuelle investerings-

evne i markedet. 

- Krav til ansøger om samlet indsats. For at sikre sammenhæng og koordination 

i fyrtårnsindsatserne vil der blive stillet krav til ansøgere om at dokumentere, at 

de repræsenterer et samarbejde mellem en bred kreds af aktører med henblik på 

at sandsynliggøre, at kredsen af samarbejdspartnere i en fælles indsats vil kunne 

bidrage til at realisere erhvervsfyrtårnets formål, herunder vision og sigtelinjer i 

partnerskabsaftalen for det pågældende erhvervsfyrtårn. Det er således et krav, at 

ansøgere skal komme med et samlet bud på, hvordan de vil realisere formål, her-

under vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne Ansøgere kan være såvel eksi-

sterende tilsagnshavere og andre partnere i nuværende konsortier for erhvervsfyr-

tårnene, ligesom andre aktører også kan søge. Med denne tilgang fastholdes en 

sammenhængende indsats, som er helt nødvendig for at realisere erhvervsfyrtår-

nene, mens der gives mulighed for justeringer i ansøger- og samarbejdskreds, så-

fremt den nødvendige konkurrence og opgavevaretagelsen tilsiger dette.  

- Det foreslås, at ansøgningerne udvælges og bedømmes ud fra fire kriterier i 

lighed med første fyrtårnsannoncering. Ansøgningerne vil således blive vurde-
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ret på følgende fire kriterier baseret på pejlemærkerne fra Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelses strategi. Realisering af formålet med erhvervsfyrtårnet herun-

der vision og sigtelinjer (0 - 30 point), partnerskab, lokal og national forankring 

og governance (0 - 30 point), privat engagement og fokus på virksomhedernes 

behov (0-20 point), sammenhæng til nuværende aktiviteter og koordinering med 

relevante aktører samt forenkling (0 - 20 point). Bestyrelsen kan drøfte kriterierne 

samt de foreslåede vægtninger (procenter). 

- Det foreslås, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, i tillæg til ansøgnin-

gens kvalitet som afspejlet i udvælgelseskriterierne, kan vægte andre hensyn 

ifm. tildeling af midler. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan i deres tilde-

ling af midler ud over ansøgningernes kvalitet, som afspejles i udvælgelseskrite-

rierne og sekretariatets sagsbehandling og scoring, lægge vægt på følgende hen-

syn; hvilke aktiviteter bidrager bedst til at realisere erhvervsfyrtårnet, geografisk 

balance, samt hensynet til at mindst 32 pct. af de samlede strukturfondsmidler 

skal komme sjællandske virksomheder/borgere til gavn.  Hvis der er ansøgninger 

fra enkelte landsdele, der ikke scorer over 65 point, kan bestyrelsen desuden 

vælge ikke at udmønte alle midler, og her lægge vægt på hensyn til at sikre den 

geografiske balance i den samlede erhvervsfyrtårnsindsats. Denne tilgang og de 

nævnte hensyn kan drøftes. 

 

Økonomi  

- Det foreslås, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse under denne annoncering 

udmønter 200 mio. kr. af de 400 mio. kr. strukturfondsmidler afsat til erhvervs-

fyrtårnene, herunder 150 mio. kr. fra Regionalfonden og 50 mio. kr. fra Social-

fonden Plus. Der vil således være yderligere 200 mio. kr. EU-midler til senere 

udmøntning 

- Det foreslås endvidere, at bestyrelsen derudover udmønter op til 90,3 mio. kr. 

decentrale erhvervsfremmemidler, jf. investeringsplanen for 2023, til at medfi-

nansiere indsatsen. 

- Det foreslås, at der afsættes midler inden for følgende indsatsområder med et va-

riabelt maksimalt beløb afsat: 

 

Tabel 

Regionalfonden  

150 mio. kr. EU-midler 

Innovation                               110-150 mio. kr.   

Forretningsudvikling               max. 40 mio. kr. 

Socialfonden  

50 mio. kr. EU-midler 

Uddannelse, efteruddannelse,  

social inklusion                        max. 50 mio. kr. 

Iværksætteri                             max. 50 mio. kr. 

 

For yderligere information om idébeskrivelsen se bilag 3.2. 

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen tilslutter sig idébeskrivelsen, og overvågningsudvalget godken-

der udvælgelseskriterierne, vil en annoncering forventeligt blive offentliggjort primo 

december 2022 med ansøgningsfrist primo marts 2023. Indstilling af ansøgninger til 

bestyrelsens godkendelse forventes behandlet på mødet den 8. juni 2023. Umiddel-

bart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag til ansøgere.  
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Kommunikation  

Sekretariatet offentliggør bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens 

hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Even-

tuel yderligere kommunikation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) af-

venter regeringsdannelse. Det foreslås, at der arbejdes for en fælles kommunikations-

indsats mellem bestyrelsen og Innovationsfonden i forhold til synergi mellem er-

hvervsfyrtårne og Innomissions.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender idébeskrivelsen til udvikling af de lokale erhvervsfyrtårne for i alt 

290,3 mio. kr. fordelt med 150,0 mio. kr. fra Regionalfonden, 50,0 mio. kr. 

fra Socialfonden Plus samt 90,3 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremme-

midler, 

• godkender, at midlerne udmøntes i konkurrence, uden at der på forhånd re-

serveres midler til hver geografi, men at Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse i fordelingen af midler kan vægte øvrige hensyn, herunder geografisk 

balance og hensynet til at mindst 32 pct. af de samlede strukturfondsmidler 

skal komme sjællandske virksomheder/borgere til gavn, 

• godkender udvælgelseskriterier og vægtninger, samt drøfter og beslutter 

hvilke hensyn bestyrelsen kan lægge til grund for sin tildeling af midler, så-

fremt der overansøges og opstår behov for reduktion, og  

• godkender, at den maksimale samlede støtteprocent er hhv. 63 pct. for Regi-

onalfonden og 70 pct. for Socialfonden Plus. 
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