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FLAG: De økonomiske rammer 

1) Aftale af 6. november 2014 om det danske Hav- og 

fiskeriudviklingsprogram for perioden 2014-2017.  

Med aftalen får FLAG 16,0 mio. kr. om året finansieret 
50/50 af EU og den danske stat. 

 

2) Erhvervs- og vækstministeren orientering ordførerne den 10. 
februar 2016 om anvendelsen af de uforbrugte midler fra 2014 og 
2015. 

13,5 mio. kr. finansieret af EU overflyttes til 2016 og 2017 
med ligelig fordeling mellem programårene. Finansieringen 
af 2016 og 2017 bliver 65/35 EU og den danske stat. 



FLAG: De økonomiske rammer 

År

DK EU DK EU DK EU DK EU DK EU DK EU DK EU

1) Mio. kr. 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Pct. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2) Mio. kr. 8,0 14,75 8,0 14,75

Pct. 35,0 65,0 35,0 65,0

3) Mio. kr. 8,0 14,75 8,0 14,75 9,2 8,00 9,2 8,00 9,2 8,00

Pct. 35,0 65,0 35,0 65,0 53,5 46,5 53,5 46,5 53,5 46,5

2019 20202014 2015 2016 2017 2018

3) Aftale af 17. maj 2017 om udmøntningen af Hav- og Fiskeri-

udviklingsprogrammet for perioden 2018-2020.  
Ved aftalen får FLAG 17,2 mio. kr. om året i perioden 2018-
2020 finansieret 46,5/53,5 af EU og den danske stat.  

TABEL 



FLAG: Forbrug medio november 2017 

 92 projekter har fået tilsagn  

 5 projekter er under behandling 

 De 92 tilsagn beløber sig til 27,4 mio. kr.  

 Der er udbetalt 3,3 mio. kr. til 9 projekter 

 Gnst. tilskud til et FLAG-projekt er ca. 300.000 kr. 



FLAG: Forbrug medio november 2017 

36,4 mio. kr. = Udnyttelse af den fulde disponible projektramme 
 
27,4 mio. kr. = Faktisk tilsagnsgivning medio november 2017 
 
Målopfyldelse = 75,3 % 



FLAG: Indsatsområderne 

FLAG’erne kan anvende projektmidlerne på fire 

aktiviteter:  

1. Etablering og udvikling af små virksomheder 

og mikro-virksomheder.  

2. Erhvervssamarbejde 

3. Innovation 

4. Fremme af diversificeringen af den maritime 

økonomi. 



FLAG: Indsatsområderne 

 Ca. 55 pct. af projekterne kombinerer således flere 

aktiviteter.  

 Ca. 45 pct. af projekterne omfatter kun én aktivitet.  

 

En gennemgang af de 92 projekter, som har fået tilsagn 
siden FLAG’ernes etablering i 2016 viser, at mange projekter  
omfatter flere af de fire aktiviteter 
  



 

 Af de 41 projekter, der kun omfatter én aktivitet, er 27 (66 pct.) af 

projekterne alene aktiviteten ”etablering og udvikling af virksomheder”, 

9 (22 pct.) projekter har alene aktiviteten ”diversificering”, 3 (7 pct.) 

projekter angår alene ”erhvervssamarbejder” og 2 (5 pct.) projekter 

omhandler alene ”innovation”.  

      

 

 

 

 

 

 

 



 Ses på tværs af alle de projekter, der har fået tilsagn, er den mest 

foretrukne aktivitet ”tilskud til etablering eller udvikling af mikro-

virksomheder eller smv’er”.  

Ca. 78 pct. af de 92 projekter, der har fået tilsagn, omfatter denne 

aktivitet. Ca. 37 pct. af projekterne har erhvervssamarbejde som 

aktivitet, ca. 37 pct. har innovation og ca. 39 pct. af projekterne har 

diversificering som projektaktivitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 


