Initiativer under forberedelse
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på møde den 29. januar 2019 besluttet at udmønte midler
inden for følgende emner:
-

Indsats vedr. digitalisering
Indsatsen skal fremme den digitale omstilling og implementering i SMV’er og dermed bidrage
til at gøre virksomhederne mere innovative, konkurrencedygtige og i stand til at udvikle nye
forretningsmodeller.
Der afsættes op til i alt 50 mio. kr. til initiativet. Beløbet vil afhænge af den konkrete
efterspørgsel. Projektperioden er op til 3 år.
Der vil i planlægningen og gennemførelsen blive taget hensyn til allerede igangsatte indsatser på
området som SMV:Digital og forskellige regionale initiativer, der gennemføres i øjeblikket.
Indsatsen skal supplere og i relevant omfang tage afsæt i eksisterende, succesfulde projekter og
undgå overlap.

-

Indsats vedr. klyngekonsolidering mv.
Indsatsen skal bidrage til at videreudvikle en supportfunktion, der kan understøtte konsolidering
og professionalisering af klynger og innovationsnetværk i Danmark.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal i følge lov om erhvervsfremme og strategien for
decentral erhvervsfremme i 2019 arbejde for øgede investeringer i innovation og forenkling,
herunder konsolidering og reduktion i antallet af klynger og netværk.
Der afsættes i alt 4 mio. kr. til et udbud af en supportfunktion, der kan understøtte
konsolideringen af de klynger, som bestyrelsen udpeger. Supportfunktionen sendes i udbud fra
1. oktober 2019 til 30. september 2021. Udbuddet foretages i fællesskab med Styrelsen for
Institutioner og Uddannelsesstøtte, der medfinansierer initiativet med 4 mio. kr.

-

Indsats vedr. SMV’er og Brexit
Indsatsen skal understøtte små og mellemstore virksomheders afklaring og håndtering af
konsekvenserne ved Brexit. Virksomheder, der berøres af Brexit, kan tilbydes et
sammenhængende forløb, eksempelvis med kompetenceudvikling via kollektive arrangementer
samt 1:1-rådgivning med fokus på Brexit. Rådgivningen skal ske med afsæt i stærke sektorfaglige
kompetencer og indgående markedskendskab, der kan imødekomme virksomhedernes behov for
skræddersyet rådgivning.
Initiativets endelige udformning vil afhænge af den videre forhandling om Storbritanniens
udtræden af EU og de afledte behov for danske SMV’er.
Der afsættes 10 mio. kr. til initiativet.

-

Udmøntning af turismepulje
50 mio. kr. af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler er årligt øremærket til lokale og
tværgående turismeprojekter. Midlerne skal støtte projekter inden for rammerne af den nationale
strategi for dansk turisme, der er udarbejdet af Det Nationale Turismeforum og afspejlet i den
midlertidige strategi for decentral erhvervsfremme 2019.

De øremærkede midler er afsat til:
a) 40 mio. kr. i en ”destinationsudviklingspulje”, der kun kan søges af destinationsselskaber, og
b) 10 mio. kr., der er tiltænkt en bredere ansøgerkreds og projekter inden for lokal og
tværgående turismeudvikling, herunder bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner.
Det er besluttet snarest at åbne for ansøgninger til den samlede turismepulje på 50 mio. kr. Projekter vil
kunne modtage støtte i op til tre år.
Alle initiativer ventes udbudt/annonceret i løbet af første halvår 2019.
Yderligere information om initiativerne vil blive offentliggjort på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses
hjemmeside:
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/
og
på
bestyrelsens
LinkedIn-kanal:
https://www.linkedin.com/company/danmarks-erhvervsfremmebestyrelse/

