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Bilag 6.3. Investeringsplan 2023 

Investeringsplanen for 2023 foreslås at fokusere på virksomhedernes behov, her-

under gennem fortsat forenkling af erhvervsfremmesystemet, understøtte virk-

somhedernes cirkulære omstilling og modstandsdygtighed samt videreudvikling 

af signaturindsatser. Planen har øget fokus på lokale behov og regional foran-

kring af indsatserne, og den lægger op til at øge investeringerne i grøn omstilling, 

især ved tilførsel af betydelige midler til cirkulær økonomi. 

 

Forslaget til Investeringsplan 2023 indeholder forventede investeringer for i alt 

886 mio. kr. inden for fire kategorier, jf. tabel 1: 

 

1. Besluttede investeringer 

2. Signaturindsatser 

3. Nye prioriteringer 

4. Øvrige 

  
Tabel 1. Investeringer i 2023 

Investering Volumen (mio. kr.) 

1. Besluttede investeringer  [176] 

Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter 2023 [54] 

Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur) [97] 

Bæredygtig byudvikling [25] 

2. Signaturindsatser [413] 

Erhvervsfyrtårne II [290] 

Iværksætterprogram [123] 

3. Nye prioriteringer [292] 

Grøn omstilling med cirkulært fokus  [200] 

Velfærdsteknologi [72] 

Digitale værktøjer til SMV’er [20] 

4. Øvrige  [5] 

Evaluering, analyser, strategi, kommunikation mv.  [5] 

Samlede investeringer 2023 [886] 

Note: Investeringer indeholder både EU-midler og decentrale erhvervsfremmemidler med undtagelse af ”Pulje 

for lokale og tværgående turismeprojekter” og ”Evaluering, analyser, strategi og kommunikation mv.”, som 

alene indeholder decentrale erhvervsfremmemidler. Forslaget er med forbehold for Finansloven 2023.  

 

Ad 1. Besluttede investeringer (176 mio. kr.) 

Bestyrelsen har tidligere besluttet at udbyde Pulje for lokale og tværgående tu-

rismeprojekter for 2023, reservere midler til bæredygtig byudvikling samt at in-

vestere i udvikling af turismeområder. 
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Pulje for lokale og tværgående turismeprojekter 2023 (54 mio. kr.) 

Bestyrelsen åbnede i oktober 2022 for ansøgninger til puljen for lokale og tvær-

gående turismeprojekter. 

Bæredygtig byudvikling (25 mio. kr.)  

Bestyrelsen besluttede i juni 2022 at afsætte op til 25 mio. kr. af de decentrale 

erhvervsfremmemidler i 2023 til medfinansiering af prioriteten for Bæredygtig 

udvikling af levende bymidter under Regionalfonden1. Midlerne udmøntes af et 

særskilt Indstillingsudvalg for Bæredygtig Byudvikling, hvor erhvervsfremme-

bestyrelsen repræsenteres ved et medlem. Bestyrelsen har indstillet H.C. Østerby 

og Stine Damborg som sideordnede kandidater. 

 

Udvikling af turismeområder (turismeinfrastruktur) (97 mio. kr.) 

Bestyrelsen besluttede med udmøntningsplanen for 2022 at investere 97 mio. kr. 

i udvikling af turismeområder. Annonceringen af investeringen er til beslutning 

på indeværende møde, jf. dagsordenspunkt 7.1. 

 

Ad 2. Signaturindsatser 

Det foreslås at prioritere videreudvikling af de lokale erhvervsfyrtårne og iværk-

sætterindsatsen med investeringer på hhv. 290 mio. kr. og 120 mio. kr. 

 

Erhvervsfyrtårne II (290 mio. kr.) 

Bestyrelsen besluttede i 2022 at investere 200 mio. kr. i lokale erhvervsfyrtårne. 

Det foreslås at øge investeringen til 290 mio. kr. for at realisere vision og sigte-

linjer i partnerskabsaftalerne for hvert af de otte lokale erhvervsfyrtårne. Annon-

ceringen er til beslutning på mødet, jf. dagsordenspunkt 3..  

 

Investeringen bygger videre på REACT-EU-indsatsen, hvor kontinuitet og sam-

menhæng vil blive vægtet for at sikre, at der bygges ovenpå eksisterende indsat-

ser, så potentialerne kan realiseres. Samtidig sættes fokus på SMV’ers og iværk-

sætteres deltagelse, og der gives mulighed for, at fyrtårnene kan ansøge forskel-

lige typer af indsatser for at møde behovet i den enkelte fyrtårnsindsats.  

 

Iværksætterprogram (123 mio. kr.)  

Bestyrelsen besluttede i 2021 at investere 200 mio. kr. REACT-EU-midler i vi-

dereudvikling af de to landsdækkende iværksætterindsatser Iværksætterdanmark 

(IVDK) og Beyond Beta (BB) samt den landsdækkende turisme-iværksætterind-

sats Hub for Innovation in Tourism (HIT). I 2023 foreslås det at bygge videre på 

indsatserne og investere 123 mio. kr. i et nyt tredelt iværksætterprogram med en 

bred indsats målrettet personer, som påtænker at starte egen virksomhed eller 

nyetablerede virksomheder og to specialiserede indsatser målrettet iværksættere 

med et stort vækstpotentiale inden for styrkepositionerne. Endvidere suppleres 

med en indsats målrettet iværksætterevents, der skal styrke iværksætterkulturen 

og iværksættermiljøer. Den samlede iværksætterindsats er en markant prioritet i 

forhold til bestyrelsens økonomiske råderum, men rummer et mindre beløb end 

 
1 Regionalfondens prioritet 3., jf. bilag 6.4 og appendiks 6.a.  
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de nuværende iværksætterindsatser, der finansieres med de ekstraordinære og 

tidsmæssigt begrænsede REACT-EU-midler. 

 

Det bemærkes, at bestyrelsen i 2022 har investeret væsentligt i virksomhedspro-

grammet 2023-25 (350 mio. kr.) og klyngeindsatsen 2023-24 (175 mio. kr.) 

 

Ad 3. Nye prioriteringer 

Der foreslås tre nye prioriteringer målrettet Grøn cirkulær omstilling (200 mio. 

kr.), Velfærdsteknologi (75 mio. kr.) og Digitale værktøjer II (20 mio. kr.). 

 

Grøn omstilling med cirkulært fokus (200 mio. kr.) 

Cirkulær økonomi er et vigtigt element i den grønne omstilling, hvor bestyrelsen 

vurderes at have gode muligheder for at gøre en forskel for virksomhederne. Re-

levansen er i høj grad understreget – og accelereret – af den aktuelle geopolitiske 

situation, hvor udfordringer med leverancer, adgang til råmaterialer mv. presser 

– og bryder – forsyningskæder for virksomhederne, ligesom forsyningssikkerhe-

den er under pres.  

 

Der lægges således op til, at bestyrelsen reserverer 200 mio. kr. til en målrettet 

virksomhedsnær indsats inden for cirkulære økonomi i SMV’er. Et oplæg til 

konkret fokus forelægges på senere møde. Der kan fx sættes fokus på innovativ 

og stedbunden genanvendelse af ressourcer hos små og mellemstore virksomhe-

der med særligt fokus på forsyningssikkerhed og værdikædesamarbejde. Besty-

relsen kan drøfte særligt udsatte sektorer eller potentialer i en dansk sammen-

hæng. 

 

Det bemærkes, at Regionalfondsprogrammet rummer 530 mio. kr., der skal an-

vendes på grøn omstilling (cirkulær økonomi). 

 

Velfærdsteknologi (75 mio. kr.) 

Velfærdsteknologien har potentiale til at bidrage med løsninger på store vel-

færds- og sundhedsmæssige udfordringer både i og uden for Danmark. Til trods 

for potentialet i særligt den offentlige sektor, udfordres velfærdsteknologiske 

virksomheder særligt af, at de skal vise, at løsningen virker i praksis, fx i sund-

hedssektoren, hjemmeplejen osv. Der foreslås derfor en indsats, som adresserer 

implementeringsudfordringerne i kommuner og regioner, og hjælper virksomhe-

derne med at skabe forudsætningerne for eksport. 

 

Det bemærkes, at programmerne for Regionalfonden og Socialfonden Plus rum-

mer i alt 60 mio. kr., der er øremærket til udvikling af en velfærdsteknologisk 

styrkeposition. 

 

Digitale værktøjer til SMV’er (20 mio. kr.) 

Virksomhedsguiden – den fællesoffentlige digitale platform – tilbyder én samlet 

indgang til digital vejledning, herunder digitale værktøjer, om opstart, drift og 

udvikling af virksomheder samt visning af analoge ydelser i erhvervsfremmesy-

stemet, fx tilbud om 1:1 sparring, tilskud til privat rådgivning mv. Bestyrelsen 



 4/4 

 

 

investerer i 2022 15 mio. kr. til udviklingen af nye digitale på Virksomheds-

guiden. Processen har vist, at udviklingen af digitale værktøjer kan være en for-

holdsvis tidskrævende proces.  

 

Da der samtidigt er et løbende behov for udvikling af Virksomhedsguiden for at 

sikre, at den er aktuel for virksomhederne samt høj efterspørgsel efter digital 

vejledning generelt – og i særdeleshed interaktive værktøjer – vurderes det hen-

sigtsmæssigt at prioritere yderligere investeringer på 20 mio. kr. i udvikling af 

de digitale værktøjer allerede i 2023. Investeringen foreslås i udgangspunktet at 

fokusere på internationalisering og grøn omstilling/bæredygtighed, som er efter-

spurgt af virksomhedsbehov, bl.a. ift. at øge eksportparatheden og understøtte en 

bæredygtig omstilling af forretningen til nye krav.  

 

Det bemærkes, at bestyrelsen i henhold til Regionalfondsprogrammet skal inve-

stere i alt 35 mio. kr. i digitale løsninger, der tilbydes via Virksomhedsguiden. 

 

Ad 4. Øvrige 

Der reserveres 5 mio. kr. til evaluering, analyser, strategi og kommunikation mv. 

med henblik på, at det er muligt både at uddrage den nødvendige læring og viden 

fra eksisterende indsatser, understøtte arbejdet med en ny strategi fra 2024 samt 

øge kendskabet til bestyrelsen og erhvervsfremmesystemet. Herunder afsættes 

bl.a. op til 1 mio. kr. til lokale strategiworkshops som led i bestyrelsens strategi-

arbejde, jf. bilag 4.2.3. 

 

Timing af investeringer 

Investeringsplanen udmøntes løbende over året af hensyn til aktører, bestyrelsen 

og sekretariatet og med blik for udløb mv. af eksisterende indsatser inden for 

samme områder og sammenhængen mellem de forskellige investeringer. Den 

forventede timing fremgår af tabel 2.   

 
  Tabel 2. Forventet timing af investeringer med investeringsplan 2023 

 
Note: Bæredygtig byudvikling indgår ikke, da det udmøntes af særskilt indstillingsudvalg.  Øvrige udgifter 

indgår ligeledes ikke, da disse anvendes løbende. 
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