
  

Danmarks Vækstråd har fastlagt temaerne for den konkurrenceudsatte pulje af 
strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for 2007. 
 
Temaerne er: 

� Udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken  
� Udviking af innovative netværk 

Der er i 2007 24,6 mio. kr. til rådighed til udvidelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. 
Temaet støttes af Den Europæiske Socialfond. Der er ligeledes 24,6 mio. kr. til rådighed til 
udvikling af innovative netværk. Temaet finansieres af Den Europæiske Regionalfond. 

Det er de regionale vækstfora, der har ansvaret for at prioritere strukturfondsmidlerne i 
Danmark. Ansøgning om støtte fra den konkurrenceudsatte pulje søges således via de 
regionale vækstfora. Kontakt derfor eventuelt det relevante vækstforum for nærmere 
oplysninger om frister, procedurer mv. 

Økonomi- og erhvervsministeren træffer afgørelse om tildeling af midler fra den 
konkurrenceudsatte pulje efter høring af Danmarks Vækstråd. Erhvervs- og Byggestyrelsen 
udsteder tilsagn eller afslag og varetager den opfølgende sagsbehandling. 

For 2007 vil høringen af Danmarks Vækstråd finde sted i forbindelse med rådets møde den 11. 
december 2007. Endelig meddelelse om tilsagn og afslag kan således tidligst forventes primo 
2008. 

Overordnet set bør initiativer under den konkurrenceudsatte pulje opfylde følgende principper, 
jf. også Danmarks strategiske referenceramme og de operationelle programmer for 
strukturfondene: 

� Der er tale om en større strategisk satsning  
� Initiativet medvirker til 

� opfyldelse af globaliseringsstrategien og de regionale 
erhvervsudviklingsstrategier, og/eller  

� at imødegå særlige udfordringer på tværs af alle vækstfora 
� Initiativet iværksættes på felter, hvor der er regionale forudsætninger på området  
� Initiativet gennemføres af et stærkt partnerskab  
� Erhvervslivet deltager aktivt  
� Indsatsen skal være vedholdende, og initiativet har potentiale til at fortsætte efter 

projektperioden.  
� Der er tilvejebragt den fornødne medfinansiering. 

De initiativer, som iværksættes under strukturfondene må ikke være konkurrenceforvridende. 
Generelt gælder således, at tilskud til offentlige myndigheder og offentligt lignende 
institutioner kun må ydes i tilfælde, hvor der mangler private kommercielle incitamenter til at 
gennemføre lignende aktiviteter. For tilskud til private virksomheder skal det vurderes, om der 
sker konkurrenceforvridning, som giver tilskuddet karakter af statsstøtte. Tilskud skal ydes 
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under overholdelse af EU’s statsstøtteregler. 

Projekter skal generelt overholde de gældende programmer og regler for strukturfondene. 

  

Side 2 af 2ebst.dk, Den konkurrenceudsatte pulje

08-08-2007http://www.ebst.dk/konkurrenceudsat_pulje


