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Baggrund
Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med
ydelser, der møder deres behov og er enkle at tilgå. Navnlig opstartsvirksomheder og små og
mellemstore virksomheder, der fx skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller
og teknologier, har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem
erhvervsfremmesystemet.
Som det fremgår af Eftersyn af Erhvervsfremmeindsatsen (nov. 2016) og Forenklingsudvalgets
rapport (apr. 2018) er det nuværende erhvervsfremmesystem for udbudsdrevet og svært at finde
rundt i. Kompleksiteten er en barriere for, at virksomhederne får det optimale udbytte af
indsatsen, og det øger deres omkostninger ved at bruge erhvervsfremmetilbuddene. Når
kompetencer og erfaring bliver spredt ud på for mange ordninger og aktører fører det til
overlappende indsatser, og giver lavere kvalitet og høje omkostninger. Det giver ofte
virksomhederne en oplevelse af, at indsatsen mere afspejler erhvervsfremmeaktørernes prioriteter
end virksomhedernes behov.
Erhvervsfremmesystemet er ikke i særlig høj grad digitaliseret. En systematisk anvendelse af
digitale løsninger vil kunne forbedre og effektivisere indsatsen og give virksomhederne nem
adgang til ydelser og information af høj kvalitet uanset, hvor de befinder sig i landet.
Der er derfor brug for et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet for
iværksættere og virksomheder. Erhvervsfremmesystemet skal organiseres, så det i højere grad end i
dag imødekommer virksomhedernes behov.
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti er på
denne baggrund enige om at gennemføre en grundlæggende forenkling af
erhvervsfremmesystemet med udgangspunkt i anbefalingerne fra Forenklingsudvalget for
Erhvervsfremme. Antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres til to: ét decentralt niveau
med en stærk kommunal forankring og staten. Derved skabes en struktur, der medvirker til at
minimere overlappende indsatser.
Kommunerne skal fortsat være det lokale omdrejningspunkt for virksomhederne og have en større
rolle i erhvervsfremmesystemet end i dag, så virksomheder og kommuner kan udvikle en stærk
lokal erhvervsfremmeindsats i den enkelte kommune og på tværs af kommuner. Dette skal også
ses i lyset af, at mere specialiseret erhvervsservice kræver stærke faglige miljøer og en kritisk masse
af virksomheder.
En klar arbejdsdeling og digitale løsninger skal gøre det nemmere for virksomhederne at anvende
ydelserne og få kompetent vejledning samtidig med, at færre offentlige midler skal anvendes til
administration af erhvervsfremmesystemet.
Forenklingen sætter ind på 4 hovedområder for at skabe en mere fokuseret og fremtidssikret
erhvervsfremmeindsats.
1. Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og
etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager
ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med
ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling
og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
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4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale
indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under
Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige
turismeaktører.
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1. Kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen
Kommunernes indsats for at skabe et godt lokalt erhvervsklima er med til at forbedre
rammevilkårene for virksomheder over hele Danmark. Kommunerne vil være den lokale indgang
til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd og
erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser, herunder 1:1-vejledning, der kan hjælpe
virksomhederne videre. Kommunerne er derfor det naturlige, lokale omdrejningspunkt for
virksomhederne. Virksomheder over hele Danmark skal have adgang til vejledning og information
af en høj standard. Statslige erhvervsfremmeordninger skal være tilgængelige i alle dele af landet,
og virksomhederne skal kunne få specialiseret vejledning i stærke tværkommunale
kompetencecentre. En digital platform skal sikre virksomhederne nem adgang til information og
digital vejledning på alle tider af døgnet.
Parterne er derfor enige om følgende:
1.1

Der etableres tværkommunale Erhvervshuse, der skal fungere som stærke kompetencecentre
med specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling. Erhvervshusene
skal videst muligt baseres på de eksisterende Væksthuse og gøre de ydelser, der i dag tilbydes
til en smal gruppe af vækstvirksomheder, tilgængelige for alle virksomheder, og samle de
specialiserede faglige kompetencer om virksomhedsdrift og -udvikling.

1.2

Ydelserne i de tværkommunale Erhvervshuse og i enkeltkommuner må ikke være
overlappende. Det fastlægges i lov om erhvervsfremme.

1.3

Der etableres 7 Erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 5 filialer. Erhvervshusene
placeres med udgangspunkt i de nuværende væksthuses placering: Aalborg, Aarhus, Odense,
Haderslev, Vordingborg, Sorø og København. Filialerne placeres i Nykøbing Mors, Herning,
Horsens, Hillerød og Rønne. Bornholm får en selvstændig bestyrelse. Kommuner i
grænselandet mellem to erhvervshuse får mulighed for at flytte til det erhvervshus, som de
oplever den største tilknytning til. Det aftales lokalt og godkendes af erhvervsministeren.
Erhvervshusenes ydelser skal være nemt tilgængelige for virksomheder i hele Danmark. Højt
specialiserede statslige ordninger skal være tilgængelige via Erhvervshusene:
internationalisering (Eksportrådet), kapitalformidling (Vækstfonden) og innovation
(Innovationsfonden) m.v. Ønsker Erhvervshuse eller enkeltkommuner at styrke den højt
specialiserede erhvervsfremmeindsats, skal det ske i samarbejde med relevante statslige
ordninger.

1.4

Erhvervshusenes bestyrelser får til opgave at sikre en effektiv opgavevaretagelse, der møder
virksomhedernes behov. Bestyrelserne nedsættes med 10 medlemmer: 4
virksomhedsrepræsentanter, herunder SMV’er, udpeget af KKR efter indstilling fra
erhvervsorganisationerne, 3 kommunale repræsentanter udpeget af KKR, 1 repræsentant fra
en videninstitution udpeget af KKR, 1 repræsentant fra en arbejdstagerorganisation indstilles
af de faglige hovedorganisationer i fællesskab og 1 medlem udpeget af Regionsrådet. KKR
skal varetage en tilsvarende styrende rolle, som i Væksthusene i dag, ligesom der fortsat vil
være en observatør fra Erhvervsministeriet i bestyrelsen. KKR udpeger formanden, som skal
være folkevalgt og gerne have baggrund i det private erhvervsliv.

1.5

Der etableres en ambitiøs, datadrevet digital erhvervsfremmeplatform, der giver
virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om opstart,
drift og udvikling af virksomhed m.v. Den digitale erhvervsfremmeplatform skal gøre
information, service og ydelser i erhvervsfremmesystemet langt mere tilgængelige for
virksomhederne end i dag. Den digitale erhvervsfremmeplatform lanceres medio 2019.
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Platformen skal drives som en fællesoffentlig digital indgang til erhvervsfremme med tæt
samarbejde mellem aktører på centralt og decentralt niveau og med inddragelse af
erhvervsorganisationer, statslige ordninger og kommunerne i udviklingen. Platformen skal
derfor kunne anvendes på tværs af indsatsen; fra den lokale kommunale erhvervsservice til
statens ordninger.
For at minimere etableringsomkostningerne oprettes platformen af Erhvervsstyrelsen med
udgangspunkt i virk.dk, som allerede i dag har en meget høj kendskabsgrad hos
virksomhederne.
Erhvervsfremmeplatformen udvikles løbende. Platformen skal blandt andet - med
godkendelse fra de enkelte virksomheder - indsamle og indhente relevante data om
virksomhederne, der kan bruges til at skræddersy information og ydelser på platformen til
den enkelte virksomheds behov.

2. En sammenhængende decentral erhvervsudvikling
Der er i dag for mange koordinerende og bevilgende organer. Det medvirker til, at der iværksættes
for mange overlappende indsatser og at for mange penge bruges på administration og for få på
virksomhederne. En mere sammenhængende indsats skal føre til større effekt for virksomhederne.
Både lokalt og for Danmark som helhed.
Parterne er derfor enige om følgende:
2.1

Der etableres en Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der erstatter de seks regionale
Vækstfora og Danmarks Vækstråd, som nedlægges.
Som konsekvens afskæres Regionerne ved lov fra egen erhvervsfremmeindsats, herunder
også inden for turisme.
Kommunerne kan fortsat bedrive lokal udvikling på egen hånd, men kommunale indsatser,
der går videre end at bedrive virksomhed i den pågældende kommune, skal fremover
varetages inden for rammerne af den samlede erhvervsfremmestrategi for den decentrale
indsats. Det gælder bl.a. indsatser om digitalisering og ny teknologi, nye forretningsmodeller
og klynger.

2.2

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres med en bestyrelse, der skal sikre en
sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats. Bestyrelsen skal bestå af
15 medlemmer, hvoraf 5 kommunale repræsentanter udpeges af KKR, 6 medlemmer fra
erhvervslivet (herunder SMV’er og en fra en turismevirksomhed) udpeges af
erhvervsministeren efter indstilling fra erhvervsorganisationerne, 1 repræsentant udpeget af
regionsrådene, 1 medlem repræsenterer arbejdstagerorganisationerne og indstilles af de
faglige hovedorganisationer i fællesskab, 1 medlem fra en videninstitution udpeges af
uddannelses- og forskningsministeren og 1 medlem repræsenterer staten.
Erhvervsministeren udpeger bestyrelsens formand, som skal være fra erhvervslivet.
Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode og kan genudpeges én gang.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sekretariatsbetjenes fra Silkeborg,
forvaltningsmyndigheden for strukturfondsadministrationen også er placeret i dag.

hvor
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2.3

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at igangsætte og finansiere decentrale
erhvervsfremmeindsatser. Der sikres en rimelig fordeling af midlerne på tværs af landet.
Således vil halvdelen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler øremærkes
lokale indsatser med udgangspunkt i den nuværende fordeling af regional erhvervsfremme.

2.4

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal udarbejde en strategi for den decentrale
erhvervsfremmeindsats. Strategien skal integrere udmøntningen af EU’s strukturfondsmidler
og de nuværende regionale udviklingsmidler, samt udpege erhvervs- og teknologiområder,
hvor der kan udbydes offentlig finansiering til klynger. Erhvervsfremmestrategien skal
indeholde regionale kapitler og virke rammesættende for den kommunale erhvervsudvikling.
Erhvervshusenes bestyrelser skal bidrage til strategien, herunder i formuleringen af regionale
kapitler, for at underbygge den lokale forankring. Andre relevante interessenter inddrages
efter behov.
Erhvervsfremmestrategien skal være koordineret med relevante statslige strategier, fx på det
erhvervspolitiske, forsknings- og innovationspolitiske og det internationale område, og den
endelige strategi skal aftales mellem Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og regeringen, så
der skabes sammenhæng til nationale indsatser.

2.5

Antallet af offentligt finansierede klynger og netværk skal reduceres til 10-12 styrkepositioner
og et mindre antal start-up klynger inden for spirende teknologier og markeder.
Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse
skal
indstille
til
Uddannelsesog
Forskningsministeriet, hvilke erhvervs- og teknologiområder, der bør udbydes statslige
forsknings- og udviklingsmidler til. Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter
midlerne i konkurrence.
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse råder over egne midler, der kan prioriteres til at
understøtte klyngeindsatsen, herunder medfinansiering af EU-strukturfondsmidler mv.
Reduktion i antallet af klynger skal finde gradvist sted fra 2019 og ske under hensyn til
eksisterende klyngers egne ønsker om fusioner.

3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme
Ansvaret for højtspecialiserede erhvervsfremmeindsatser inden for eksport, investeringsfremme,
kapitalformidling og innovation skal samles i staten. Samtidig gøres virksomhedernes indgang til de
statslige ordninger enklere ved at nogle ordninger udfases, og at opgaverne samles færre steder.
Det giver samtidig bedre forudsætninger for at levere en sammenhængende indsats for den enkelte
virksomhed gennem et længere udviklingsforløb.
Partierne er derfor enige om følgende:
3.1

Virksomhederne skal opleve en enklere indgang til den statslige erhvervsfremmeindsats ved
at have én indgang for lån og egenkapitalindskud og én indgang for tilskudspuljer til
innovation.

3.2

Innovationsfonden og de tre udviklings- og demonstrationsprogrammer (UDP’er) skal
udvikle en fælles indgang for virksomhederne. Muligheden for harmonisering af bl.a.
information og ansøgningsprocedurer skal undersøges i 2018. Den aftalte digitale
erhvervsfremmeplatform skal understøtte målsætningen.
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3.3

Støtten til Innovationsagentordningen afskaffes fra 2019. Midlerne skal disponeres indenfor
rammerne af forskningsmålsætningen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

3.4

Markedsmodningsfonden afvikles fra 2019, og der kan i stedet prioriteres midler til
markedsmodning i Innovationsfonden.

3.5

De statslige midler i Innovationsmiljøerne udfases i løbet af 2019. Innovationsmiljøerne har
spillet en vigtig rolle for videnbaseret iværksætteri, men området har ændret sig i de senere
år, hvorfor der ønskes en tilpasning af den statslige indsats. Målet er et enklere system med
bedre sammenhæng i virkemidler – og et enklere system for kommende videnbaserede
iværksættere.
Fremadrettet ønskes en indsats, der er forankret i regi af Innovationsfonden og
Vækstfonden, og med en tæt kobling til forskningsmiljøerne. Den nærmere udformning af
indsatserne i Innovationsfonden udarbejdes i samarbejde med universiteterne. Indsatsen i
Vækstfonden skal sikre, at den tidlige indsats for vidensbaserede iværksættere kobles tættere
til de eksisterende mere markedsnære statslige indsatser i Vækstfonden. Indsatsen i
Vækstfonden tilrettelægges som matchfinansieringsordninger, hvor privat kapital
understøttes af den statslige indsats. De statslige fonde skal understøtte, at iværksætterne
oplever en nemmere overgang end i dag fra de helt tidlige stadier til senere stadier i deres
udvikling, hvor Vækstfonden og Innovationsfonden i forvejen er aktive.
Der aftales en udfasningsplan for Innovationsmiljøerne således, at eksisterende tilsagn
honoreres, og miljøernes fremadrettede aktiviteter afklares.

3.6

Regionernes hidtidige finansiering af investeringsfremmeindsatsen i Copenhagen Capacity
og Vestdansk Investeringsfremme overføres til Udenrigsministeriet med henblik på at
videreføre indsatserne.

3.7

Udbuds- og ejerskabsstrukturen af GTS’erne skal undersøges, herunder om videnbaserede
teknologiske services kan tilvejebringes mere effektivt i regi af initiativet Videnbaseret
innovation i verdensklasse i regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi.

3.8

Danmarks Vækstråd nedlægges som konsekvens af nyindretningen af den decentrale
erhvervsfremmeindsats.

4. Stærke destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen
Den grundlæggende forenkling af erhvervsfremmesystemet, hvor antallet af politisk ansvarlige
niveauer reduceres til to og hvor de seks regionale vækstfora nedlægges nødvendiggør også en
forenkling af den offentlige turismefremmeindsats, hvor vækstfora i dag finansierer en væsentlig
del.
Det Nationale Turismeforum har i april 2018 afleveret seks anbefalinger til en fokusering af den
offentlige turismefremmeindsats, der i dag er kendetegnet ved små projekter, manglende
samarbejde og overlappende indsatser. Det Nationale Turismeforum peger i deres anbefalinger
bl.a. på, at indfrielse af ambitionen om at udvikle stærke og attraktive destinationer kræver, at den
decentrale turismefremmeindsats, der i dag er spredt på ca. 80 forskellige aktører, konsolideres i
færre destinationsselskaber, og at der skabes en bedre sammenhæng i indsatserne.
Parterne er derfor enige om følgende:
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4.1

Den kommunale turismefremmeindsats søges konsolideret i 15-25 destinationsselskaber, der
skal varetage den lokale indsats. Dette betyder, at turismefremmeindsats i højere grad sker i
samarbejde mellem flere kommuner, så kommunerne sammen kan løfte deres centrale rolle i
forhold til udvikling af stærke og attraktive destinationer i Danmark.
Destinationsselskaberne skal således have kritisk masse til at løfte opgaverne på tværs i
naturlige geografiske destinationer, hvilket ofte vil kræve et tværkommunalt samarbejde.
Den videre proces for konsolideringen i 15-25 destinationsselskaber aftales med KL og
baseres på fælles pejlemærker. Pejlemærkerne kan bl.a. tage udgangspunkt i overvejelser om
turisternes adfærd og behov, kritisk masse og inddragelse af erhvervet. Det vil inden for
disse rammer være op til kommunerne at indgå aftaler om fælles destinationsselskaber.
Aftaleparterne er enige om, at konsolidering søges tilendebragt ved udgangen af 2020.
Aftaleparterne vil løbende evaluere fremdriften.

4.2

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal der øremærkes midler til lokale og
tværgående
turismeprojekter.
Hovedparten
af
midlerne
afsættes
til
en
destinationsudviklingspulje, der kun kan søges af destinationsselskaber. Herudover afsættes
midler til bl.a. destinationsudvikling i ø-kommuner. Midlerne skal støtte projekter inden for
rammerne af den nationale strategi for dansk turisme, der udarbejdes af Det Nationale
Turismeforum.

4.3

På nationalt niveau skal der fortsat stilles specialiserede kompetencer til rådighed.
Regionernes
hidtidige
finansiering
af
Wonderful
Copenhagen
og
turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og
Mødeturisme overføres til Erhvervsministeriet med henblik på at videreføre indsatserne.

4.4

Øvrige programmer/turismesamarbejder, der i dag - udover offentlig finansiering
kommuner - modtager finansiering fra de regionale vækstfora, vil fremover kunne søge
medfinansiering i erhvervsfremmebestyrelsen. Det gælder endvidere, at alle tilsagn,
allerede er givet fra de regionale vækstfora, vil blive honoreret
erhvervsfremmebestyrelsen.

4.5

I forlængelse heraf skal der ses nærmere på mulighederne for en mere sammenhængende
organisering på tværs af de største offentlige turismefremmeorganisationer, VisitDenmark,
Wonderful Copenhagen og Dansk Kyst- og Naturturisme. Organiseringen skal bidrage til en
mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler gennem en fælles retning for den tværgående
operative indsats og bedre synergi mellem den internationale markedsføring og udviklingen
af storbyturismen og kyst- og naturturismen.

4.6

4.7

fra
om
der
af

Der igangsættes et arbejde om, hvordan koordinationen af den internationale markedsføring
af Danmark som turistmål mellem VisitDenmark og destinationsselskaberne kan styrkes, så
der opnås størst mulig effekt af de offentlige midler.
I Det Nationale Turismeforum får turismeerhvervet og det kommunale niveau en øget
repræsentation, så den strategiske kobling mellem det nationale og kommunale niveau samt
med erhvervslivet styrkes. Det sker i forlængelse af, at regionerne ikke længere varetager
turismefremme.
Endvidere
udvides
Det
Nationale
Turismeforum
med
bestyrelsesformanden i Dansk Kyst- og Naturturisme og bestyrelsesformanden i
Wonderful Copenhagen.

5. Økonomi og finansiering
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Aftaleparterne noterer sig, at regionerne over den seneste treårige periode fra 2015 til 2017 har
haft udgifter til erhvervsudvikling og turisme mellem 510 mio. kr. og 525 mio. kr. (2018-pl). Hertil
kommer udgifter til administration mv.
Aftaleparterne er enige om, at der som led i forenklingen af erhvervsfremmesystemet frigøres 150
mio. kr. fra 2019 og frem i de erhvervsfremmemidler, der i dag administreres af regionerne.
Midlerne anvendes til finansiering af erhvervs- og iværksætterinitiativer.
Som følge af nedlæggelsen af Innovationsagentordningen frigives 20 mio. kr. fra 2019, der
omprioriteres inden for forskningsmålsætningen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.
De statslige midler til innovationsmiljøerne videreføres i Innovationsfonden og Vækstfonden med
en fordeling, der på sigt ligger i forholdet omtrentligt 60/40. Dog vil der i 2019 blive afsat 50 mio.
kr. heraf til håndtering af udfasning af indsatsen i Innovationsmiljøerne. Midlerne skal disponeres
inden for forskningsmålsætningen.
Der er en forståelse mellem regeringen og KL om, at de nye tværkommunale Erhvervshuse
forudsætter en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til
180 mio. kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende
medfinansiering af Væksthusene i regionalt regi. Ligeledes prioriteres der inden for
Erhvervshusenes ramme 7,5 mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet.
Hertil omprioriterer kommunerne 25 mio. kr. årligt til den nye fællesoffentlige digitale
erhvervsfremmeplatform.
Som følge af konsolideringen af kommunernes erhvervsfremmeopgaver vil der kunne frigøres op
til 100 mio. kr. årligt, som målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om
kommunernes økonomi 2019.
Den hidtidige statslig finansiering af turismeudviklingsselskaberne Dansk Kyst- og Naturturisme
og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme videreføres inden for rammerne af de regionale midler, der i
dag anvendes til turismefremme. I forbindelse med arbejdet med en mere sammenhængende
organisering på tværs af de største offentlige turismefremmeorganisationer, skal der gennemføres
en analyse af, hvordan der kan indhentes effektiviseringer gennem bedre samdrift.
Af bilag 1 fremgår økonomien for initiativer i det nye erhvervsfremmesystem, udover økonomien
forbundet med Erhvervshusene.
6. Videre proces
Aftalen om forenkling af erhvervsfremmesystemet har karakter af et forlig.
Regeringen vil i forlængelse heraf udarbejde lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme, lov
om turisme og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond m.v.
Aftaleparterne forpligter sig til at stemme for de lovforslag og bevillingsmæssige hjemler, der
udmønter forliget.
Regeringen har indgået en forståelse med KL om en styrket og og fokuseret
erhvervsfremmeindsats
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Uddannelses- og forskningsministeren følger op over for forskningsordførerne i aftalepartierne
med henblik på at sikre, at der fortsat sker videnoverførsel mellem videninstitutionerne og
erhvervslivet.
Aftaleparterne vil løbende gøre status over fremdriften idet nye forenklede erhvervsfremmesystem,
første gang ved årsskiftet 2018/19, herunder for den digitale platform.
Grænseoverskridende samarbejder vil kunne fortsætte under den nye struktur.
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Bilag 1. Økonomi og finansiering

Tabel 1. Finansiering af nye initiativer i erhvervsfremmesytemet, mio. kr. (2018-pl)
2019

2020

2021

347

347

347

190

190

190

505

505

505

- herunder forsknings- og udviklingsmidler

20

20

20

Statslig videreførelse af turismeindsatser

60

60

60

Statslig videreførelse af investeringsfremme

23

23

23

Digital Erhvervsfremmeplatform3

(25)

(25)

(25)

Udfasning af Innovationsmiljøerne

50

-

-

Tilskud til Proof of Concept

40

54

33

Iværksættertilskud mv. (Innovationsfonden)4

62

80

48

Matchfinanseringsordning (Vækstfonden)4

62

80

48

Nye erhvervsfremmeindsatser
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse1
- herunder medfinansiering af

EU-tilskud2

- herunder projektmidler til turisme

1: Det endelige beløb i erhvervsfremmebestyrelsen vil afhænge af resultatet af en DUT-aftale mellem Danske Regioner og staten.
2: Ligesom i dag skal der bidrages med national medfinansiering til strukturfondstilskud.
3: Finansiering af den digitale erhvervsfremmeplatform indgår i forståelsen mellem regeringen og KL.
4: Faldet i bevilling fra 2020 skyldes en skrænt på den gældende finanslovsbevilling til Innovationsmiljøerne. Den samlede bevilling til området
prioriteres som led i finansloven for 2019 og frem.
5: Heraf målrettes 40 mio.kr. til en destinationsudviklingspulje.
Note: Markedsmodningsfonden er de senere år blevet finansieret af 1-årige bevillinger fra forskningsreserven. Der er derfor endnu ikke prioriteret
midler til fonden i 2019. En afvikling af fonden vil dog frigive 31 mio. kr. til nye prioriteringer inden for forskningsmålsætningen sammenlignet med
2018.
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