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Bilag 3.2: Idébeskrivelse – Lokale erhvervsfyrtårne II  

 

Udfordring 

Med de politiske aftaler om ’Stimuli og grøn genopretning’ (december 2020) og 

’En ny reformpakke for dansk økonomi’ (januar 2022) er der afsat samlet 1 mia. 

kr. til at udvikle otte lokale erhvervsfyrtårne som opfølgning på anbefalingerne 

fra de regionale vækstteams. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmøntede 

2. februar 2022 595 mio. kr. til de otte erhvervsfyrtårne, hvorved halvdelen af de 

afsatte midler blev udmøntet, idet beløbet indeholdt 95 mio. kr. fra bestyrelsens 

decentrale erhvervsfremmemidler (DEM).  

 

De resterende 500 mio. kr. til erhvervsfyrtårne fordeler sig på 400 mio. kr. fra 

EU´s strukturfonde (300 mio. kr. fra Regionalfonden og 100 mio. kr. fra Social-

fonden Plus) for perioden 2021-2027, samt 100 mio. kr. fra Fonden for Retfærdig 

Omstilling for samme periode. Sidstnævnte udmøntes af et selvstændigt indstil-

lingsudvalg. Dertil kommer eventuelt yderligere decentrale erhvervsfremme-

midler, som bestyrelsen måtte vælge at afsætte. 

 

Det foreslås med denne idébeskrivelse, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

nu udmønter 200 mio. kr. af de resterende 400 mio. kr. fra strukturfondsmidlerne, 

herunder 150 mio. kr. fra Regionalfonden og 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus. 

Derudover foreslås det, at bestyrelsen afsætter yderligere 90,3 mio. kr. decentrale 

erhvervsfremmemidler til at medfinansiere indsatsen. Dermed kan der annonce-

res en ramme på 290 mio. kr. til videreudvikling af erhvervsfyrtårnene, og der 

resterer 200 mio. kr. i strukturfondsmidler til en fremtidig annoncering målrettet 

erhvervsfyrtårnene.  

 

Ophæng i strategien, EU-programmer samt partnerskabsaftaler om er-

hvervsfyrtårne  

Midlerne udmøntes inden for rammerne af regionalfondsprogrammet og pro-

grammet for Socialfonden Plus med henblik på at realisere formål, herunder vi-

sion og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne for hvert af de otte lokale erhvervsfyr-

tårne, indgået mellem konsortierne bag erhvervsfyrtårnene, bestyrelserne for de 

tværkommunale erhvervshuse, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og en 

række ministerier.  

 

Arbejdet med udvikling af lokale erhvervsfyrtårne sker desuden i forlængelse af 

aftalen mellem bestyrelsen og erhvervsministeren om bestyrelsens strategi Er-

hvervsfremme i Danmark 2020-2023, som blev indgået den 5. marts 2020. Fyr-

tårnene udgør prioriterede strategiske indsatser i strukturfondsprogrammerne og 
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understøtter flere af de i Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023 udpegede er-

hvervs- og teknologiområder, som udgør Danmarks styrkepositioner.  

 

Baggrund og indhold   

Udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne kræver et langsigtet engagement og 

samarbejde. For at understøtte udviklingen er der for hvert erhvervsfyrtårn ind-

gået en partnerskabsaftale mellem et konsortium, der gennemfører en række ud-

viklingsaktiviteter, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, landsdelens erhvervs-

husbestyrelse og en række ministerier.  

 

Partnerskabsaftalen består af en strategi for udviklingen af erhvervsfyrtårnet med 

vision og sigtelinjer for arbejdet frem mod 2025 samt en handlingsplan, der be-

skriver de aktiviteter, som partnerskabet er enige om at igangsætte. Parterne vil 

løbende drøfte behovet for at igangsætte yderligere aktiviteter. 

 

Det foreslås, at der gennemføres en annoncering, som udmønter midler til yder-

ligere at realisere formålet med partnerskabsaftalerne, herunder vision og sigte-

linjer, og som giver mulighed for at bygge oven på igangværende indsatser i 

erhvervsfyrtårnene. Udmøntningen skal bygge videre på den første fyrtårnsind-

sats, som blev udmøntet af bestyrelsen den 2. februar 2022, og bidrage til at un-

derstøtte den langsigtede ambition for erhvervsfyrtårnene, der er lagt fast i part-

nerskabsaftalerne.  

 

Der lægges op til, at erhvervsfyrtårnenes kommercielle levedygtighed og foran-

kring i virksomhedernes, herunder særligt SMV’ernes behov vægtes højt i an-

nonceringen. Der vil således blive lagt vægt på både privat engagement og kon-

tant medfinansiering, og støtteprocenten bliver lavere end ved første annoncering 

for erhvervsfyrtårnene, hvilket vil sige, at ansøgerne skal tilvejebringe et højere 

niveau af privat medfinansiering end ved den tidligere annoncering.  

 

Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at ansøgere formår at inddrage virksomhe-

der, herunder særligt SMV’er og andre relevante partnere på tværs af landet, så-

ledes at de erhvervsudviklingsmæssige perspektiver i de respektive fyrtårne ud-

foldes bedst muligt. Dette afspejles i udvælgelseskriterierne. 

 

Aktiviteter  

Midlerne udmøntes inden for rammerne af regionalfondsprogrammet og pro-

grammet for Socialfonden Plus, hvorfor aktiviteterne, som kan gennemføres un-

der denne annoncering, følger af disse programmers rammer og vilkår. Der er 

hverken i EU-programmerne eller i de politiske aftaler om fyrtårnsindsatserne 

taget stilling til, hvilke prioriteter og indsatsområder i EU-programmerne mid-

lerne til erhvervsfyrtårnene skal tages fra, og dette skal derfor besluttes af Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 

Strukturfondsprogrammerne er opdelt i prioriteter med tilhørende indsatsområ-

der, og der kan under hvert indsatsområde gennemføres en række forskellige ty-

per aktiviteter. Der lægges op til at gennemføre en annoncering, der sigter på at 
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understøtte mulighederne for, at ansøger kan fokusere sine ressourcer på at gen-

nemføre formål, vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne og dermed gennem-

føre kerneaktiviteterne i fyrtårnene.   

 

Samlet foreslås det, at midlerne udmøntes inden for følgende prioriteter og ind-

satsområder, hvor de beskrevne aktiviteter er eksempler på indsatstyper, der kan 

støttes. Alle ansøgte aktiviteter skal være relevante ift. at realisere det enkelte 

erhvervsfyrtårns formål, vision og sigtelinjer, som fremgår af partnerskabsafta-

lerne. 

 

Regionalfonden med i alt 150 mio. kr. til rådighed, fordelt under to priori-

teter med hovedvægten på innovation 

Prioritet 1.1: innovation. (max. 150 mio. kr. EU-midler) 

Under prioritet 1 innovation kan støttes aktiviteter som innovationssamarbejder, 

etablering/udvidelse af test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter og 

SMV’ers adgang hertil samt aktiviteter med fokus på matchmaking og netværks-

dannelse, mv.  

 

Udvikling, test og demonstration af nye innovative løsninger i samarbejde mel-

lem offentlige og private aktører spiller bredt set en central rolle for realisering 

af fyrtårnsindsatserne. Midlerne kan derudover anvendes til forsknings- og ud-

viklingsprojekter mellem uddannelses- og videninstitutioner og virksomheder, 

som ligger i forlængelse af sigtelinjerne for flere fyrtårne 

 

Aktiviteterne kan dels sigte mod at bygge videre på eksisterende fyrtårnsaktivi-

teter, men kan også anvendes til at udvikle nye, målrettede indsatser, herunder 

ift. at knytte flere SMV’er til erhvervsfyrtårnene, der styrker erhvervsfyrtårnets 

forankring og udbredelse på tværs af landet, herunder ift. at knytte nye aktører 

og flere SMV’er til erhvervsfyrtårnene.  

 

Prioritet 1.3: stærkere SMV´er gennem internationalisering, digitalisering og 

grøn omstilling (forretningsudvikling) (max 40 mio. kr. EU-midler) 

Under denne prioritet kan støttes forløb ved private rådgivere, herunder voucher-

ordninger til f.eks. øget digitalisering, internationalisering, grøn omstilling mv., 

ligesom én til én-forløb med store virksomheder, der kan bidrage med erfaringer, 

netværk mv.  

 

Prioriteten vurderes at være relevant ifm. fyrtårnene mhp. at styrke grundlaget 

for optag af flere SMV’er i fyrtårnet, der er en central sigtelinje på tværs. Indsat-

serne sigter mod forudsætningsskabende aktiviteter, der gør SMV’erne i stand 

til at blive underleverandører og/eller indgå i værdikædesamarbejder.  

 

Konkret kan indsatserne gå til forløb mellem SMV’er og store virksomheder 

mhp. at gøre flere SMV’er i stand til at deltage som underleverandører. Indsat-

serne kan endvidere gå til meget skræddersyede 1:1-forløb med private rådgivere 

inden for fx digitalisering og automatisering mhp. at anvende nye løsninger og 

optimere processer inden for fx produktion, ligesom midlerne kan bidrage til at 
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kompetenceudvikle SMVer inden for grøn omstilling i regi af en række højtspe-

cialiserede teknologier, der er afgørende i realiseringen af fyrtårnene, fx vand-

teknologi, bæredygtigt byggeri, PtX, CCUS m.v. 

  

Socialfonden Plus med i alt 50 mio. kr. EU-midler, til rådighed fordelt under 

to prioriteter  

Prioritet 1: prioritet 1.1: uddannelse, prioritet 1.2: efteruddannelse og prioritet 

1.3: social inklusion (max. 50 mio. kr. EU-midler) 

Under denne prioritets tre indsatsområder kan støttes tilknytning af kvalificeret 

arbejdskraft til SMV’er, fx ledige seniorer, ledige akademikere og internationale, 

herboende studerende, tiltrækning af velkvalificeret, udenlandsk arbejdskraft til 

virksomheder i det omfang den efterspurgte arbejdskraft ikke er tilgængelig i 

Danmark, indsatser med henblik på formelt kompetenceløft og/eller efteruddan-

nelse samt indsatser, der inkluderer borgere på kanten af arbejdsmarkedet.    

  

Kompetenceindsatsen er central på tværs af alle fyrtårne, og der er tale om både 

en strategisk udfordring og en strategisk forudsætning for realisering af erhvervs-

fyrtårnsindsatsen. Indsatserne dækker bl.a. målrettede opkvalificeringsforløb og 

længerevarende efteruddannelse af eksisterende arbejdsstyrke og ledige samt til-

trækning af udenlandsk arbejdskraft. Indsatserne er rettet mod at tilvejebringe 

kompetencer inden for de pågældende styrkepositioner herunder power-to-x, 

CO2-fangst og transport, biosolutions, automatisering osv. Indsatserne forventes 

i høj grad at knytte an til at anvende eksisterende virkemidler i uddannelses- og 

beskæftigelsessystemet og målrette dem de behov for kvalificeret arbejdskraft, 

der er udtrykt af virksomhederne ifm. fyrtårnsarbejdet, som forudsætning for at 

udvikle de nye styrkepositioner 

  

Prioritet 4: iværksætteri (max. 50 mio. kr. EU-midler) 

Under denne prioritet kan 1:1-rådgivning støttes, herunder mentorforløb og vou-

chers til indkøb af privat rådgivning, matchmaking og adgang til økosystemer, 

herunder kontakt med etablerede virksomheder og videninstitutioner samt ad-

gang til fysiske miljøer, mv.  

Midlerne under denne prioritet kan anvendes til udvikling af iværksættermiljøer 

og -indsatser i regi af erhvervsfyrtårnene for fx studerende, iværksættere, for-

skere og etablerede virksomheder. Dette indgår som en indsats i flere af fyrtår-

nene og er knyttet konkret til udviklingen af den fysiske infrastruktur (fx test og 

demonstrationsfaciliteter) og innovationssamarbejder, der er en kerneaktivitet i 

fyrtårnene.  

Fordeling af midler på prioriteterne 

For at gøre annonceringen i stand til at imødekomme aktiviteter under partner-

skabernes vision og sigtelinjer og relevante ift. den aktuelle udvikling af fyrtår-

nene foreslås det, at der reserveres et større beløb under hver prioritet, end der 

samlet er brug for, jf. afsatte beløb ovenfor.  

 

Det foreslås, at der i alt reserveres 290 mio. kr. af strukturfondsmidlerne, fordelt 

som nævnt oven for på de to fonde og i alt fem prioriteter, indtil bestyrelsen har 

truffet beslutning om den konkrete udmøntning af de 200 mio. kr. EU-midler. I 

Regionalfonden reserveres i alt 190 mio. kr. fordelt med op til 150 mio. kr. til 
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prioritet 1.1. Innovation og op til 40 mio. kr. til prioritet 1.3. Forretningsudvik-

ling. Under Socialfonden Plus foreslås, at der reserveres 50 mio. kr. under såvel 

arbejdskraft (prioritet 1) som iværksætteri (prioritet 4). Fordelingen mellem pri-

oriteter er begrundet i det forventede behov for nye indsatser, som kan bidrage 

til realisering af vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne. 

 

Søges der midler under flere indsatsområder, vil der skulle indsendes én ansøg-

ning pr. indsatsområde. 

 

Koordinering med fyrtårnsindsatser og øvrige indsatser  

Der lægges vægt på, at ansøgningerne er koordineret med og ikke overlapper 

med allerede igangsatte aktiviteter, herunder aktiviteter støttet under første fyr-

tårnsannoncering, og heller ikke overlapper med eventuelle andre relevante na-

tionale eller decentrale indsatser, der gennemføres i regi af andre aktører. An-

søgningerne skal således bygge videre på og understøtte de indsatser, der blev 

igangsat i den første fyrtårnsannoncering i det omfang, det bidrager til at realisere 

vision og sigtelinjer fra partnerskaberne. 

 

Der annonceres sideløbende med denne annoncering også en indsats inden for 

iværksætteri (jf. punkt 5.2). Ansøgere, der ønsker at søge begge annonceringer 

til prioritet 4 Iværksætteri i Socialfonden Plus, må ikke have overlappende akti-

viteter i de to ansøgninger. Der lægges i den forbindelse vægt på, at iværksætter-

indsatser, der ønskes løftet under denne annoncering, tager udgangspunkt i kon-

krete behov eller udnytter bestemte forudsætninger, fx test- og demonstrations-

faciliteter i erhvervsfyrtårnene, og understøtter vision og sigtelinjer i partner-

skabsaftalen.  

 

For alle indsatser gælder, at hvis de kan dækkes af andre eksisterende program-

mer, som fx Virksomhedsprogrammet eller det eksisterende klyngeprogram, skal 

disse programmer anvendes. Kun i de tilfælde, hvor aktiviteterne som udgangs-

punkt ikke kan støttes via eksisterende programmer og tager udgangspunkt i kon-

krete behov i erhvervsfyrtårnet, som genfindes i vision og sigtelinjer, kan der 

søges under denne annoncering. Ansøgere skal beskrive, hvordan de vil undgå 

overlap til eksisterende programmer. 

 

Hvis der er mulighed for synergi i aktiviteter på tværs af et eller flere erhvervs-

fyrtårne, som ikke kan dækkes af et eksisterende program, kan der søges til en 

koordineret indsats på tværs af fyrtårne. Det kan eksempelvis være inden for til-

trækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.   

 

Synergimuligheder i forhold til Innovationsfondens relevante Innomissions og 

kommende indsatser gennem Fonden for Retfærdig Omstilling undersøges lige-

ledes.  

 

Resultater 

For indsatser under Regionalfonden skal der leveres resultater på forskellige pa-

rametre alt afhængig af, hvilken prioritet ansøgningen indsendes under.  
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For indsatser under prioritet 1.1 vedr. innovation skal der i projektperioden bl.a. 

leveres resultater i form af antal SMV’er, der indfører produkt- eller procesinno-

vation, samt antal SMV'er, der har udviklet koncepter til nye produkter eller løs-

ninger. For indsatser under prioritet 1.3 vedr. forretningsudvikling skal der i pro-

jektperioden leveres resultater i form af private investeringer svarende til den 

offentlige støtte, og efter indsatsen måles resultatet ved øget omsætning hos de 

deltagende SMV’er.  

 

For indsatser under Socialfonden Plus skal der ligeledes leveres resultater inden 

for prioriteten, der søges under. For indsatser under prioritet 1 vedr. uddannelse, 

efteruddannelse og social inklusion skal der leveres resultater på følgende; antal 

deltagere i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen, og antal deltagere der opnår 

formelle kvalifikationer umiddelbart efter deltagelsen. På prioritet 4 vedr. iværk-

sætteri skal der leveres resultater på antal deltagere, der har etableret en virksom-

hed i forbindelse med projektdeltagelsen. 

 

Centrale kriterier 

Tabel 1. Forslag til kriterier for udvælgelse af ansøgninger til støtte til erhvervs-

fyrtårne 

Pejlemærker for decentral 

erhvervsfremme 

Udvælgelseskriterier 

Realisering af formålet 

med erhvervsfyrtårnet, 

herunder vision og sigte-

linjer (0-30 point) 

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende 

til grund for vurderingen: 

- I hvilket omfang det sandsynliggøres, at an-

søger bidrager til at understøtte formålet, 

herunder visionen og sigtelinjerne i den på-

gældende partnerskabsaftale og dermed bi-

drager til at realisere det pågældende lokale 

erhvervsfyrtårn, så det kan bidrage til vækst 

og beskæftigelse og til at udvikle en dansk 

styrkeposition, samt identificerer og iværk-

sætter konkrete tiltag målrettet de bærende 

elementer i indsatsen og de samfundsøkono-

miske fremskridt, der forventes skabt. 

- I hvilket omfang projektet formår at opstille 

en realistisk effektkæde i overensstemmelse 

med det ansøgte strukturfondsprogram, der 

sandsynliggør, at de gennemførte aktiviteter 

vil lede til de af projektet angivne effekter.  

Partnerskab, lokal og nati-

onal forankring og gover-

nance (0-30 point) 

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende 

til grund for vurderingen: 

- At ansøger demonstrerer lokalt ejerskab og 

opbakning samt indgår i en bred ansøger-

kreds, der så vidt muligt er sammensat med 

en bred geografisk repræsentation fra lands-

delen samt relevante aktører udenfor lands-

delen. 

- At ansøger har en stærk ledelse og effektiv 

samarbejdsmodel, og at der deltager rele-

vante lokale, regionale samt nationale og/el-

ler internationale aktører, som har den nød-

vendige faglige og organisatoriske kapacitet 
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Pejlemærker for decentral 

erhvervsfremme 

Udvælgelseskriterier 

til at løfte vision og sigtelinjer i partner-

skabsaftalen samt til at udføre og investere i 

erhvervsrettede aktiviteter.  

Privat engagement og fo-

kus på virksomhedernes 

behov (0-20 point) 

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende 

til grund for vurderingen: 

- At der indgår privat medfinansiering. Det 

vægtes derudover positivt, hvis der indgår 

mere end de 30-37 pct. medfinansiering, der 

er krav om. Det vægtes ligeledes positivt, 

hvis der udover de ansøgte aktiviteter tilve-

jebringes yderligere private investeringer, 

som bidrager til at løfte visionen og sigtelin-

jerne eller på anden vis udvikle erhvervsfyr-

tårnet. 

- I hvilket omfang der deltager private virk-

somheder, herunder særligt SMV’er i pro-

jektets aktiviteter som udtryk for, at projek-

tets aktiviteter er relevante for private virk-

somheder og adresserer konkrete virksom-

hedsbehov, der kan bidrage til udvikling, 

vækst og beskæftigelse. 

- Det vægtes positivt, hvis indsatsen omfatter 

relevante virksomheder, herunder særligt 

SMV’er og øvrige aktører fra andre lands-

dele med henblik på, at erhvervsfyrtårnene 

kommer hele deres landsdel såvel som hele 

Danmark til gavn. 

- At ansøger vil gennemføre aktiviteter for 

sjællandske virksomheder enten som en un-

derstøttelse af de sjællandske erhvervsfyr-

tårne eller som led i realiseringen af øvrige 

landsdeles erhvervsfyrtårne. 

Sammenhæng til nuvæ-

rende aktiviteter og koor-

dinering med relevante ak-

tører samt forenkling (0-

20)  

Der vil under dette kriterium blive lagt følgende 

til grund for vurderingen:  

- At ansøger sandsynliggør, at indsatsen byg-

ger oven på de aktiviteter og indsatser, der 

blev igangsat under den første fyrtårnsan-

noncering.  

- At projektet tager udgangspunkt i eksiste-

rende strukturer i erhvervsfremmesystemet 

og ikke etablerer overlappende strukturer el-

ler skaber overlap i opgaveløsningen.  

- At projektet er koordineret med og ikke 

overlapper med eksisterende relevante nati-

onale og decentrale initiativer som fx Virk-

somhedsprogrammet 

 

Ansøger skal samlet opnå minimum 65 point for at komme i betragtning, og an-

søger skal også opnå mindst 50 pct. af det maksimale antal point på hvert krite-

rium. 



 8/10 

 

 

 

 

Krav til ansøger om samlet indsats 

Der stilles krav til ansøger 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 erhvervs-

fyrtårnets formål, herunder vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalen for det på-

gældende erhvervsfyrtårn. Det er således et krav, at ansøgere skal komme med 

et samlet bud på, hvordan de vil løfte vision og sigtelinjer i partnerskabsaftalerne. 

Ansøgere skal i den forbindelse sandsynliggøre, at de har den rette kapacitet og 

sammensætning, der gør dem i stand til at realisere erhvervsfyrtårnene over en 

årrække, herunder at de kan skabe den rette sammenhæng og koordination mel-

lem de forskellige aktiviteter. Dette samarbejde kan bestå af en række forskellige 

aktører fx centrale virksomheder, SMV’er, klynger, erhvervshuse, viden- og ud-

dannelsesinstitutioner m.fl., som alle spiller en rolle i realiseringen af fyrtårnet. 

Ansøger har, i lighed med første annoncering af erhvervsfyrtårnene, derudover 

frihed i forhold til sammensætning og den nærmere organisering af konsortiet. 

  

Ansøgningen skal bygge videre på den indsats, der blev igangsat ved den første 

fyrtårnsudmøntning (2. februar 2022), så den bidrager til at understøtte den lang-

sigtede ambition for erhvervsfyrtårnene, der er udstukket i partnerskabsaftalerne.   

 

Potentielle ansøgere 

Ansøgere kan være organiseret i de eksisterende konsortier eller organiseret i 

nye tilsvarende samarbejder. Ansøger kan således være eksisterende operatører 

eller andre partnere i de nuværende konsortier for erhvervsfyrtårnene, ligesom 

aktører i regi af et nyt samarbejde/konsortium også kan søge.  

 

Mulige ansøgere kan omfatte samarbejder bestående af både små og mellemstore 

virksomheder, videninstitutioner, klynger, erhvervshuse samt andre offentlige og 

private parter, som kan bidrage til at løfte visioner og sigtelinjer i de gældende 

partnerskabsaftaler. Store virksomheder kan medvirke i 1:1-samarbejder og part-

nerskaber, hvis de bidrager til at styrke økosystemer omkring SMV’erne, og kan 

kun i den sammenhæng opnå støtte.   

 

Midlerne udbydes i konkurrence med det formål at realisere de lokale erhvervs-

fyrtårne. Den endelige tildeling af midler fastsættes af Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse på baggrund af ansøgningernes kvalitet. Danmarks Erhvervsfrem-

mebestyrelse kan derudover i sin tildeling af midler lægge vægt på følgende; 

• hvilke konkrete foreslåede aktiviteter, der bedst bidrager til at realisere 

de enkelte erhvervsfyrtårne, herunder partnerskabsaftalernes visioner og 

sigtelinjer, 

• geografisk balance, herunder ansøgers evne til at inkludere relevante ak-

tører i hele landet 

• at mindst 32 pct. af de samlede strukturfondsmidler for 2021-2027 på 

tværs af strukturfondsprogrammernes indsatsområder skal tilfalde akti-

viteter i Region Sjælland eller aktiviteter til gavn for sjællandske virk-

somheder/borgere. 
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Derudover kan bestyrelsen, såfremt en eller flere ansøgninger ikke opnår mindst 

65 point, vælge ikke at udmønte alle midler og i stedet vælge at gennemføre en 

ny annoncering i en eller flere geografier. Bestyrelsen kan i en eventuel beslut-

ning om at tilbageholde midler lægge vægt på hensyn til at sikre den geografiske 

balance i den samlede erhvervsfyrtårnsindsats. 

 

Ansøgere fra hele landet kan ansøge om tilskud til aktiviteter for sjællandske 

virksomheder/borgere som led i en landsdækkende ansøgning eller en selvstæn-

dig Sjællands-ansøgning. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, i hvilken grad 

aktiviteterne kommer sjællandske virksomheder/borgere til gavn. Hvis der søges 

midler til indsatser, der omfatter både Region Sjælland og andre landsdele, kan 

der indsendes én eller to ansøgninger. 

 

Økonomi 

Der er afsat op til 200 mio. kr. fra strukturfondene samt op til 90,3 mio. kr. de-

centrale erhvervsfremmemidler til indsatsen. De 200 mio. kr. er fordelt med 150 

mio. kr. fra Regionalfonden og 50 mio. kr. fra Socialfonden Plus.  

 

Tabel 2. økonomioverblik  

Regionalfonden Socialfonden Plus Decentrale erhvervs-

fremmemidler (DEM) 

150,0 mio. kr.  50,0 mio. kr.  90,3 mio. kr.  

 

Det bemærkes derudover, at det foreslås, der udover den afsatte ramme på 290,3 

mio. kr. helt ekstraordinært kan afsættes op til 15 pct., som kan tilføres, hvis der 

fx indkommer ekstraordinært mange ansøgninger, som scorer mere end 65 point, 

og der ansøges for mere end den afsatte ramme. Midlerne kan tilvejebringes fra 

Socialfonden/Regionalfonden eller fra de decentrale erhvervsfremmemidler, 

herunder eventuelle tilbageløbsmidler. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. 

brug af disse yderligere midler på det bestyrelsesmøde, hvor der tages stilling til 

de indkomne ansøgninger under indsatsen. 

 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på privat engagement og kon-

tant medfinansiering som centralt for erhvervsfyrtårnenes bæredygtighed og for-

ankring i virksomhedernes behov, og der bør således fortsat arbejdes for at øge 

det private engagement i erhvervsfyrtårnene.  

 

Derfor foreslås den maksimale samlede støtteprocent til hhv. 63 pct. for Regio-

nalfonden og 70 pct. for Socialfonden Plus, uanset regionskategori, idet hver be-

villings konkrete støtteprocent vil afhænge af de støttede aktiviteter og den en-

delige statsstøtteløsning, som kan indebære lavere støtteprocenter end angivet 

ovenfor. Støtten vil i videst muligt omfang tildeles som EU-midler. Dette betyder 

som udgangspunkt, at de første 60 pct. af støtten i Region Sjælland tildeles via 

EU-midler, da Region Sjælland er klassificeret som en overgangsregion i EU’s 

strukturfondsprogrammer. For alle andre regioner vil de første 40 pct. af støtten 

tildeles som EU-midler, da de er klassificeret som mere udviklede regioner. 

 



 10/10 

 

 

I første annonceringsrunde for erhvervsfyrtårnene kunne der søges op til 85 pct. 

i medfinansiering, og den gennemsnitlige støtteprocent for Regionalfonden 

endte på 71 pct, mens den for Socialfonden endte på ca. 84 pct.  

 

Ansøgerne under første annonceringsrunde giver udtryk for et ønske om højere 

medfinansiering på Socialfonden, hvorfor det foreslås at have en differentieret 

medfinansieringsprocent under denne annoncering, jf. tabel 3.  

 

Tabel 3. Forslag til medfinansieringsprocent      

Regionalfonden Socialfonden Plus 

Medfinansieringsprocent på max 63 

pct. af de samlede støtteberettigede 

udgifter på ansøgninger under Regio-

nalfonden.  

Medfinansieringsprocent på max 70 

pct. af de samlede støtteberettigede 

udgifter på ansøgninger under Social-

fonden Plus.  

 

Der lægges op til en projektperiode på tre år, hvilket vil give ansøger mulighed 

for at gennemføre mere langsigtede aktiviteter, ligesom det vil være med til at 

sikre fremdrift i erhvervsfyrtårnene fremover. Der kan evt. søges om forlæn-

gelse. 

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen tilslutter sig idébeskrivelsen, og overvågningsudvalget god-

kender udvælgelseskriterierne, vil en annoncering forventeligt blive offentlig-

gjort primo december 2022 med ansøgningsfrist primo marts 2023. Indstilling af 

ansøgninger til bestyrelsens godkendelse forventes behandlet på mødet den 8. 

juni 2023. Umiddelbart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag til an-

søgere.  
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