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ERHVERVSMINISTERIET 

 

Til adressaterne på høringslisten 

Høring vedrørende udkast til lov om ændring af lov om administra-

tion af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæi-

ske Socialfond 

 

Hermed sendes udkast til lovændring af lovbekendtgørelse om admini-

stration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske 

Socialfond i høring. 

 

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet 

senest: 

 

fredag den 20. august 2021 kl. 13.00. 

 

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

borg eller på mail til: Mette Friis Nielsen (MetNie@erst.dk). 

 

Baggrund for og hovedindhold af udkast til lovændring 

 
Lovforslaget har til formål at fastlægge administrationen af tilskud fra 

Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Den Europæiske Soci-

alfond Plus samt Fonden for Retfærdig Omstilling for programperioden 

2021-2027. Lovforslaget skal skabe rammerne om en effektiv udmønt-

ning af EU’s strukturfondsmidler i Danmark med henblik på at understøtte 

og fremme gode vilkår for at udvikle og drive virksomhed i hele Danmark. 

Lovforslaget fastsætter bl.a. indstillingsretten til midlerne, herunder Dan-

marks Erhvervsfremmebestyrelses fortsatte udmøntning af midler inden 

for strategien af den decentrale erhvervsfremmeindsats.  

 

Lovforslaget forventes af træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Der henvises i øvrigt til lovudkastet, som findes på Høringsportalen.  

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2021/1060/EU af 24. juni 

2021 er vedlagt som bilag til lovudkastet. Henset til omfanget af bilagene 

til forordningen er de imidlertid ikke medtaget. Forordningen i sin fulde 

længe inkl. bilag kan findes her: Publications Office (europa.eu) 

 

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering. 

 

Hvis I har spørgsmål 

mailto:MetNie@erst.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=DA
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I er velkomne til at henvende jer til nedenstående kontaktperson med 

spørgsmål:  

 

• Mette Friis Nielsen (MetNie@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 

10. 

 

I uge 28-30 bedes henvendelser dog rettet til Anette Zeh (AnnZeh@erst.dk) eller 

på telefon 35 29 17 28. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Erhvervsstyrelsen 
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