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Prioritering af erhvervsfremmemidler

Erhvervshusene skal give DEB input til prioritering af erhvervsfremmemidler (udmøntningsplan 2021) for at 

understøtte langsigtet vækst. Afsæt tages i den regionale erhvervsfremmestrategi:

Strategisk fokus for Sydjylland: Strategisk fokus for Fyn:
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Udpegning af fyrtårnsinitiativer

Et fyrtårnsinitiativ:

• Er længerevarende og forandringsskabende for en landsdel

• Er udtryk for en lokal ambition for erhvervsudvikling

• Bygger på lokalt ejerskab og bred forankring af forskellige lokale 

aktører, dele af erhvervslivet og ressourcer

• Kan både være eksisterende, spirende tiltag eller helt nye indsatser

• Har en vis (økonomisk) volumen og et langsigtet perspektiv
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Rammeaftale 2021-2023

Der forventes følgende temaer i aftalen:

• Genopretning og forretningsudvikling efter coronakrisen

• Understøtte grøn omstilling og cirkulær økonomi i samarbejde med blandt andet kommunerne og klynger 

• Øget fokus på udvikling af relevante tilbud til den (nye) brede målgruppe af SMV’er (nye tilbud på hylden)

• Styrket samarbejde med kommunerne om udvikling af tilbud målrettet afgrænsede lokale behov

• Øge virksomhedernes kendskab til erhvervshusene

• Ambitiøse målsætninger med fokus på kvalitet og effekt for virksomhederne frem for mål om eksempelvis 

antal vejledte virksomheder. 

Tidsramme:

Rammeaftalen forventes godkendt i november. Arbejdet med erhvervshusenes resultatkontrakter kan først 

sættes i gang derefter og kan dermed først godkendes i KKR i februar 2021.

KKR SYDDANMARK



KKR SYDDANMARK

 Landsdækkende klynger

• Miljøteknologi
• Energiteknologi
• Fødevarer og bioressourcer
• Maritime erhverv og logistik
• Life science og velfærdsteknologi
• Byggeri og anlæg
• Design, mode og møbler
• Avanceret produktion
• Digitale teknologier
• Finans og fintech
• Turisme
• Robot- og droneteknologi - spirende område
• Animation, spil og film - spirende område



Drøftelse

• Fælles fyrtårnsinitiativ, samt eventuelle statslige barrierer herfor

• Hvilke udfordringer virksomhederne står overfor, og hvilke indsatsområder, 
der bør prioriteres midler til fra DEB for at understøtte vækst i Syddanmark

• Dialog med Erhvervshusenes bestyrelser, så KKR’s prioriteter når frem

• Ønsker til den politiske retning for Erhvervshusenes virksomhedsaktiviteter og 
samarbejdet med kommunerne frem mod 2023 som input til ny rammeaftale 
for erhvervshusene.
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