
 
 

Faktaark  10. september 2021 
   

  

Økonomioversigt for Stærke og innovative virksomheder   

Tabel 1 indeholder en oversigt over økonomien i tiltagene i Stærke virksomheder og 

innovative virksomheder. 

 

Tabel 1 

Økonomioversigt for Stærke og innovative virksomheder 

Mio. kr. (2022-priser) 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Initiativer i alt 65 3.071 3.186 3.100 3.000 

Finansiering i alt 65 3.071 3.186 3.100 3.100 

1. Erhvervsstøtte til fremtiden      

Initiativer  - 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ramme til uddannelse og grøn omstilling1) - 2.000 2.000 2.000 2.000 

Finansiering - 2.000 2.000 2.000 2.000 

Besparelse på erhvervsstøtten1) - 2.000 2.000 2.000 2.000 

2. Styrket forskning og udvikling i virksomheder      

Initiativer  - 1.000 1.000 1.000 900 

Forhøjet permanent FoU-fradrag på 130 pct1) - 1.000 1.000 1.000 900 

Partnerskab for Viden & Vækst - - - - - 

Finansiering  1.000 1.000 1.000 1.000 

Besparelse på erhvervsstøtten1)   - 1.000 1.000 1.000 1.000 

3. Flere investeringer, mere tid til kerneopgaven2)      

Initiativer 65 71 86 100 100 

Etablering af Danmarks Investeringsfond      

- Særlig accelerationsindsats til vækstende dan-
ske virksomheder 

9 18 30 50 70 

- Vækst og automatisering i Produktionsdanmark      

o Øget kapacitet til små vækstkautioner 47 25 12 20 - 

o Øget kapacitet til vækstlåneordning - 12 24 - - 

- Storskala demonstrationsanlæg 9 16 20 30 30 

Finansiering 65 71 86 100 100 

Decentralt erhvervsfremmesystem 8 - - - - 

Øget udbyttekrav til Danmarks Investeringsfond3) 57 71 86 100 100 

4. Lokale erhvervsfyrtårne skal bidrage til at frem-
tidssikre styrkepositioner 

1 mia. kr. i alt frem mod 20274) 

Finansiering4) 1 mia. kr. i alt 

Midler fra REACT-EU 500 mio. kr. frem mod 2023 

Midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond 400 mio. kr. frem mod 2027 

Midler fra EU’s Fond til Retfærdig Omstilling 100 mio. kr. frem mod 2027 

5. Styrket samfundskontrakt via offentlige udbud5) - - - - - 

 

 
1) Tiltag er betinget af, at der besluttes konkret finansiering på baggrund af anbefalinger fra ekspertgruppen 

for fremtidig erhvervsstøtte. 

2) Beregninger har vist , at virksomhedernes administrative omkostninger kan lettes med op til 3 mia. kr. med 

en øget brug af digitale løsninger. Udover de konkrete tiltag i regi af Danmark kan mere I vil regeringen 

følge op med nye digitale initiativer på baggrund af digitaliseringspartnerskabets anbefalinger mv. 

3) Øget udbyttekrav på 100 mio. kr. årligt til EKF og Vækstfonden (frem over Danmarks Investeringsfond) 

indgår med lavere finansieringsbidrag i de første år, da finansieringsbidraget strukturelt indregnes som et 

centreret 7-årigt glidende gennemsnit i det enkelte år. 

4) Der afsættes 1 mia. kr. i alt til etablering af 8 lokale erhvervsfyrtårne, hvoraf 500 mio. kr. finansieres via 

REACT-EU og anvendes frem mod 2023, mens 400 mio. kr. finansieres af EU’s Regionalfond og 

Socialfond, og 100 mio. kr. finansieres af EU’s Fond til Retfærdig Omstilling og anvendes frem mod 2027. 

De 500 mio. kr. fra REACT-EU blev afsat med Aftale om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020. 

5) Udbudsreglerne skal gøres smidigere og mere effektive, hvilket vil gøre det lettere for virksomhederne at 

deltage i offentlige udbud. Samti-dig skal der i højere grad tages samfundsansvarlige hensyn, når den 

offentlige sektor køber ind hos private virksomheder. Regeringen foreslår således også, at der indføres et 

lærlingekrav i relevante offentlige udbud, jf. særskilt faktaark vedr. Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked. 


