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Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om administration af 

tilskud vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Re-

gionalfond 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud 

vedrørende bæredygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond i 

høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet 

senest: 

 

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00. 

 

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silke-

borg eller på mail til: Camilla Jøker Bach (cambac@erst.dk) cc. til: Ma-

lene Slotø Schacke (maslsc@erst.dk). 

 

Baggrund for og hovedindhold af udkast til bekendtgørelse 

 
Den 1. januar 2022 trådte lov om ændring af lov om administration af 

tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond 

og lov om erhvervsfremme i kraft. Med lovændringen er der etableret et 

fælles administrationsgrundlag for tilskud til Danmark fra Den Europæi-

ske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Ret-

færdig Omstilling for programperioden 2021-2027. Loven fastsætter 

blandt andet indstillingsretten til midlerne, herunder midler til bæredygtig 

byudvikling. Der er således indført hjemmel til, at erhvervsministeren kan 

nedsætte et indstillingsudvalg til behandling af ansøgninger vedrørende 

bæredygtig byudvikling. 

 

Udkast til bekendtgørelse om administration af tilskud vedrørende bære-

dygtig byudvikling fra Den Europæiske Regionalfond har til formål at 

fastsætte nærmere regler om administrationen af tilskud vedrørende bæ-

redygtig byudvikling.  Med udkastet til bekendtgørelse fastsættes, at ind-

stillingsudvalget udvælger og indstiller projekter til Erhvervsstyrelsen om 

anvendelse af tildelte midler fra Den Europæiske Regionalfond vedrø-

rende bæredygtig byudvikling. Derudover fastsættes der regler om indstil-

lingsudvalgets sammensætning og opgaver samt kriterier for midlernes 

anvendelse og sekretariatsbistand for udvalget. 
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Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 20. juni 2022. 

 

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Hørings-

portalen. 

 

Der vedlægges en kopi af høringslisten til orientering. 

 

Hvis I har spørgsmål 

 

I er velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktperson med 

spørgsmål:  

 

• Camilla Jøker Bach (cambac@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 

02 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Jøker Bach 

Erhvervsstyrelsen 
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