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1. Baggrund 
 
Strategi for decentral erhvervsfremme 2019 fremhæver vækstambitioner som en tværgående prioritet 
for et produktivt og dynamisk dansk erhvervsliv. Det fremgår, at den decentrale erhvervs-
fremmeindsats skal fokusere på at understøtte, at flere virksomheder kommer ind i vedva-
rende vækstforløb, fx via rådgivnings- og sparringsforløb om bl.a. vækstplaner, digitalisering 
og nye forretningsmodeller.  
 
En del etablerede virksomheder har en vækstudfordring, og for få virksomheder kommer ind 
i solide og vedvarende vækstforløb. Danmark er i en international sammenhæng placeret un-
der OECD-gennemsnittet, når det gælder vækstvirksomheder1. Andelen varierer kun lidt på 
tværs af geografier i Danmark. Mange virksomheder er etableret af en ejer, der har en praktisk 
tilgang til at løse helt konkrete opgaver/projekter2. Virksomhederne er fra starten orienteret 
omkring drift, og har kun i mindre grad fokus på udvikling, effektivitetsforbedringer og stra-
tegiske spørgsmål. Ejerledere vil således ofte være udfordret, når/hvis virksomheden skal ud-
vide fokus til fx nye kundesegmenter, nye markeder, ansættelse af medarbejdere med faglige 
kompetencer, der afviger fra ejerlederens, fx kompetencer inden for digital udvikling mv.3  
 

Af virksomheder med moderate vækstrater er 80 pct.4 ejer/familiedrevne. Særligt de små virk-

somheder har svingende vækstrater, og under 10 pct. har en professionel bestyrelse. En anden 

stor udfordring er, at det forventes, at op mod 23.000 danske virksomheder skal generations- 

eller ejerskiftes inden 2025, og de har brug for hjælp til at blive klædt ordentligt på til at 

håndtere denne krævende proces5.  

 

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgninger 
til Regionalfonden inden for temaet ”Øget konkurrencekraft i SMV’er”, hvor der kan søges 
tilskud på i alt op til 75 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra Regionalfonden og 25 mio. kr. i medfi-
nansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Regionalfonden kan medfinansiere op til 
50 pct. af de samlede projektudgifter (60 pct. i Region Sjælland).  
 
I det følgende beskrives krav til organisering af indsatsen (afsnit 2), indsatsens konkrete ind-
hold (afsnit 3) andre krav til ansøgningen (afsnit 4), kriterier for vurdering af ansøgninger 
(afsnit 5), finansiering af indsatsen (afsnit 6) samt ansøgningsprocessen (afsnit 7).  

 

  

                                            
1 En vækstvirksomhed defineres i regionalfondsprogrammet som en virksomhed, der tre år i træk har haft 

en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 10 pct. i antal ansatte og/eller omsætning, og som har mindst 5 an-

satte ved vækstperiodens begyndelse. 
2 Nykredit/Neville, M. (2011) + Fode C./Neville, M. (2018 SMV Bestyrelsen – hele vejen rundt s. 31). 
3 Crutzen, N. & Van Caillie, D. (2010) + Fode C./Neville, M. (2018 SMV Bestyrelsen – hele vejen rundt s. 

30).  
4 Iflg. Center for Ejerledede virksomheder, CBS. 
5 CBS rapport: ”Ejerledelse i Danmark”, 2013. 
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2. Organisering af indsatsen 
 
Den samlede indsats skal være landsdækkende og udføres i et stærkt partnerskab, som kan 
imødegå forskelle på tværs af landet, herunder forskelle i erhvervsstruktur og virksomheds-
demografi på tværs af landet.   
 
Det ønskes, at indsatsen samles på én operatør (ansøger). Operatøren på indsatsen kan fx 
være et GTS, en erhvervsorganisation, en klyngeorganisation, en privat virksomhed eller et 
erhvervshus.6 Operatøren kan yde tilsagn til enkeltvirksomheders projekter.  
 

3. Indsatsen 
 
Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV´er med at øge deres fokus på og parathed til for-

retningsudvikling og skalering via rådgivning hos private konsulenter eller andre aktører. 

Indsatsen skal primært være målrettet ejer- og familieledede SMV’er. Dette skal bidrage til, at 

særligt etablerede virksomheder deltager i et projekt, og at fokus i mindre grad bliver på fx 

nye virksomheder/iværksættere. Dette forslag flugter med anbefalingerne i den eksterne 

midtvejsevaluering af Regionalfonden 2014-2020. 

 
Indsatsen skal skræddersys den enkelte virksomheds konkrete behov og udfordringer. Efter 

en indledende screening skal virksomheden derfor have mulighed for at få støtte til rådgivning 

til den eller de konkrete problemstillinger, som er væsentligst at adressere for den enkelte 

virksomhed. 

 

Operatørens indsats med at øge konkurrencekraften i virksomhederne skal ske i faser: 

• Screening (identifikation) af virksomheder med et forholdsvist stort vækstpotentiale7  

(fase 1). 

• Aktiviteter, der styrker virksomhedernes strategi- og forretningsudvikling, øger kon-

kurrencekraften og kan bidrage til virksomhedens skalering mv. Aktiviteterne kan fx 

omfatte opbygning af netværk for virksomhederne (mentor, bestyrelse mv.), støtte til 

rådgivning hos private konsulenter eller andre aktører, herunder en videninstitution, 

om, hvordan vækstpotentialerne kan udløses (fase 2). (For yderligere, se i regional-

fondsprogrammet, jf. afsnit 7). 

• Herudover kan der gennemføres pilottest og afprøves konkrete ideer til at styrke virk-

somhedens konkurrencekraft, indtjening og produktivitet. 

  

                                            
6 For yderligere information om projektkonstruktion, herunder kontraktansvarlig partner, øvrige partnere og eks-
terne leverandører henvises til støtteberettigelsesreglerne (se link i afsnit 7). 
7 For at deltage i regionalfondsindsatsen skal en virksomhed have potentiale til at øge sin beskæftigelse eller omsætning 
med i gennemsnit mindst 10 pct. om året over tre år. Det vil sige, at en virksomhed med fx 10 mio. kr. i årlig omsætning 
skal have potentiale til at øge sin omsætning til godt 13 mio. kr. efter tre år.   
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Aktiviteterne skal munde ud i, at virksomhederne får udarbejdet konkrete vækstplaner8, der 

bl.a. kortlægger muligheder og barrierer samt indeholder en konkret plan for, hvordan virk-

somheden kan styrke sin konkurrencekraft. 

 
Det er centralt, at alle virksomheder tilbydes individuel rådgivning og sparring mv. fra private 

rådgivere eller andre aktører om deres specifikke forretningsmæssige situation. Rådgivningen 

bør ske med afsæt i stærke faglige kompetencer, der kan imødekomme virksomhedernes be-

hov for skræddersyet rådgivning.   

 

En operatør kan iværksætte en indsats for at understøtte SMV’ers konkurrencekraft, produk-

tivitet og indtjening, fx med fokus på rådgivning for at opnå:  

 

• forbedring inden for strategi- og forretningsudvikling 

• forbedring inden for salg, service og kunderelationer 

• forbedring af kommunikation og PR 

• forbedringsmuligheder i forhold til indkøb og ressourcestyring  

• forbedringer i forhold til afsætningskanaler og forretningsmodeller 

• forbedringer i forhold til lagerstyringer og logistik 

• forbedring af produktionsapparatet via robotter og automatisering 

• ejerskifte-/generationsskifteprocesser 

• kortlægning og assistance til indsættelse af professionelle bestyrelser eller advisory 

boards og klargøring hertil. 

Udvælgelsen af rådgivere til individuel rådgivning kan ske på to måder: Enten skal hver enkelt 

deltagervirksomhed selv vælge rådgiver (efter markedsafsøgning), eller operatøren kan (efter 

markedsafsøgning) udvælge en eller flere rådgivere til deltagervirksomhederne. Der kan evt. 

vælges en kombination af de to muligheder.    

 

Ovenstående udelukker ikke, at visse aktiviteter kan gennemføres som kollektive forløb (de 

kollektive forløb kan dog ikke stå alene i et projekt). 

 

Eksempler på kollektive aktiviteter kan være:  

• Virksomheder, som har udviklet og implementeret vækstskabende forretningsplaner, 

præsenterer deres erfaringer, herunder tilgang til processen, mulige barrierer mv.  

• Særlige ’træningscamps’ hvor virksomhederne arbejder med deres udfordringer. 

• Tilførsel af viden om faglige, juridiske eller sektorspecifikke forhold, inkl. viden om 

efterlevelse af nationale og internationale standarder og krav. 

 
I ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse skal det forklares, hvordan rekrut-
teringen af virksomheder vil blive grebet an (læs nærmere om kravene til screeningsproces i 

                                            
8 Det er et krav i Regionalfondens prioritetsakse 2, Flere vækstvirksomheder, at der udarbejdes en vækstplan, der anviser 
en konkret plan for, hvordan virksomhederne styrker deres vækst. 
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regionalfondsprogrammet, jf. afsnit 7). Det forventes, at relevante brancheorganisationer in-
volveres aktivt, idet organisationer både kan indsamle relevant viden om markedsbehovet og 
fungere som ambassadører for indsatsen. 

 

Uanset hvilket forløb en virksomhed deltager i, skal det dokumenteres, at virksomheden er 
blevet tilført ny viden og nye idéer til øget konkurrencekraft. Dokumentationen skal have 
form af en ”vækstplan” for virksomheden (læs nærmere om kravene til indholdet af en vækst-
plan i regionalfondsprogrammet, jf. afsnit 7). 

 
SMV’er beliggende i særlige geografiske områder9, som får udviklet en vækstplan i et projekt, 
kan tilbydes økonomisk støtte til at implementere vækstplanen (læs nærmere om kravene til 
indholdet af en vækstplan i regionalfondsprogrammet, jf. afsnit 7).  
 
I ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er det vigtigt, at ansøger konkret 
beskriver, hvilke aktiviteter de deltagende virksomheder vil blive tilbudt inden for indsatsen.  
 

4. Krav til ansøgning 
 
Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets såkaldte prioritets-
akse 2, Flere vækstvirksomheder, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder og herved 
medvirke til at skabe nye arbejdspladser og styrke produktivitetsvæksten i Danmark10. 
 
Projektperioden forventes at være ca. tre år (projektet skal afsluttes senest ved udgangen af 
september 2022).   
 
I det elektroniske ansøgningsskema skal ansøger bl.a. beskrive følgende: 
 
Hvordan projektet vil bidrage til at øge antallet af vækstvirksomheder: Ansøger skal 
beskrive, hvordan projektet vil bidrage til, at SMV’erne i projektet får øget deres konkurren-
cekraft og dermed vækster, gerne med henvisninger til erfaringer, undersøgelser og analyser, 
der understøtter projektets valg af indsats.  
 
Effektkæde og kritiske antagelser: Ansøgers projektbeskrivelse skal indeholde en klar og 
logisk effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer til at 
virke efter hensigten. En effektkæde skal forklare sammenhængen mellem projektets aktivi-
teter, output og effekter, herunder effekter på længere sigt efter projektets afslutning. Om 
muligt skal de kritiske antagelser dokumenteres. 
  

                                            
9 Disse er Læsø, Ærø, Langeland, Samsø, Bornholm, Lolland Kommune og de 27 småøer. 
10 For at deltage i regionalfondsindsatsen skal en virksomhed have potentiale til at øge sin beskæftigelse 

eller omsætning med i gennemsnit mindst 10 pct. om året over tre år. Det vil sige, at en virksomhed med fx 

10 mio. kr. i årlig omsætning skal have potentiale til at øge sin omsætning til godt 13 mio. kr. efter tre år.  

Indtil regionalfondsprogrammet blev justeret i december 2018 var vækstkravet dobbelt så højt, og væksten 

skulle ske i antal ansatte. Med det sænkede vækstkrav og mulighed for ”kun” at skabe vækst i omsætning 

(ikke nødvendigvis beskæftigelse) er målgruppen for indsatsen blevet betydeligt større end førhen. 
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Et databaseret projekt med gode og velbegrundede indikatorer og måltal. Ansøger skal 
løbende indsamle data for at kunne tilpasse og målrette indsatsen med henblik på at levere 
betydelige output og effekter. Til at måle projektets output og effekter skal ansøger bruge 
indikatorvejledningen for regionalfondsprogrammet og opstille klare mål og forklare, hvor-
dan målene er fastsat. Bemærk, at der i programmet er fastsat output og effekter, som pro-
jektet skal måle på (se ovenstående under Prioritetsakse 2: Flere vækstvirksomheder). Ansøger 
kan derudover eventuelt anvende egne effektværktøjer til at sikre en databaseret, målrettet og 
effektfuld indsats.  
 
Veldefineret målgruppe: Ansøger skal beskrive, hvilken målgruppe projektets indsats retter 
sig mod; gerne med en begrundelse, der er knyttet til de pågældende virksomheders behov. 
 
Budget: Ansøger skal kvalitativt beskrive, hvorledes indsatsen og udgifterne fordeles på ind-
satsen. Den private medfinansiering skal udgøre minimum 25 pct. af det samlede budget, jf. 
afsnit 6.   
 
Evaluering: Alle projekter, som udvælges til at modtage støtte, skal evalueres af en ekstern 
evaluator. Den eksterne evaluator udpeges og betales af Erhvervsstyrelsen. Ansøger skal altså 
ikke afsætte midler til evaluering af projektet. 

 

5. Vurdering af ansøgninger 
 

De indkomne ansøgninger vil blive vurderet ud fra overensstemmelse med nærværende call. 
Ved gennemgangen af ansøgningerne vil der herudover blive lagt vægt på de fem kriterier og 
tildelte point i nedenstående skema.  

For at komme i betragtning til en bevilling om EU-tilskud skal en projektansøgning opnå 
minimum 65 ud af 100 point.  

Aktivitet Output Effekt 

Hvordan opnår vi den  
ønskede effekt? 

Hvilken effekt  
ønsker vi at opnå? 

Kritisk  
antagelse: 
Hvis…så… 

fordi… 

Kritisk  
antagelse: 
Hvis…så… 

fordi… 

Tid 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erdf_indikatorvejledning.pdf


 

7 

 

 
KRITERIER POINT 

a. Projektet sætter virksomhedernes behov i centrum og bidrager til en 
forbedret konkurrencekraft hos SMV’er 

Ansøger skal beskrive, hvordan projektet imødekommer erhvervslivets behov. 
Erhvervslivets efterspørgsel bør underbygges med konkrete data, undersøgelser 
og analyser. 

  

Projektansøgningen vil endvidere blive vurderet på, om det har en klar og sam-
menhængende effektkæde samt gode og velbegrundede indikatorer og måltal. 

 

Ansøgningen skal forklare, hvordan projektet vil føre til øget konkurrencekraft 
i de deltagende virksomheder via rådgivningsforløb om bl.a. udvikling, optime-
ring, effektivisering af driften, ejerskifte, professionel bestyrelse og nye forret-
ningsmodeller. 
 

 
 
 
 

0-30 

b. Skabe sammenhæng på tværs  
Ansøger skal beskrive, hvordan indsatsen hænger sammen med og gerne bygger 
oven på eksisterende regionale og nationale indsatser på området, således at der 
ikke etableres overlappende initiativer, og så eksisterende viden udnyttes. 
 
Ansøger skal desuden beskrive, hvordan det sikres, at indsatsen bliver landsdæk-
kende, og hvordan det påtænkes at imødegå geografiske og branchemæssige for-
skelle på tværs af landet og tilgodese alle landsdele, såfremt der er behov og 
efterspørgsel fra virksomheder fra målgruppen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

0-25 

c. Stærkt, forpligtende partnerskab 
Projektet skal gennemføres i et stærkt partnerskab. Ansøger skal beskrive sine 
egne og projektpartnernes kvalifikationer og kompetencer, der kan bidrage til at 
øge konkurrencekraften i SMV’er.  
 

Der lægges  positiv vægt på, at der i budgettet indgår kontant medfinansiering 
(frem for medfinansiering baseret på arbejdstid i de deltagende virksomheder). 
Dette for samtidigt at sikre, at indsatserne er efterspørgselsdrevne og priorite-
rede af deltagervirksomhederne, og at projektadministrationen bliver så enkel 
som muligt. 
 

 
 
 
 

0-20 

d. Digitalt og brugervenligt 
Ansøger skal beskrive, hvordan indsatserne bidrager til en hurtig, nem og så 
vidt muligt digital adgang, hvor indsatsen præsenteres på en måde, som virk-
somhederne finder overskuelig og brugervenlig og med virksomhedernes be-
hov i centrum.  
 
Information om indsatsen skal være tilgængelig på den digitale erhvervsfremme-
platform. 

   

 
 

0-15 

e. Forankring af projektet 
Der vil blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil sikre, at projektets resultater og 
erfaringer forankres og videreføres, når den offentlige medfinansiering ophører. 

 
0-10 
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6. Finansiering  
 
Et projekt vil blive medfinansieret med op til i alt 75 mio. kr., heraf 50 mio. kr. regionalfonds-
midler samt decentrale erhvervsfremmemidler 25 mio. kr. Der kan godt søges regionalfonds-
midler, uden at der samtidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges 
om decentrale erhvervsfremmemidler alene. For ansøgninger vedrørende aktiviteter i regio-
nerne Syddanmark, Midtjylland, Nordjylland og Hovedstaden gælder, at Regionalfonden 
maksimalt kan finansiere 50 pct. af et projekts samlede budget, mens det for ansøgningen 
vedrørende aktiviteter i Region Sjælland gælder, at Regionalfonden maksimalt kan finansiere 
60 pct. af det samlede budget. 
 
Hver ansøger skal indsende to ansøgninger: Én ansøgning for de aktiviteter, der skal 
foregå i Region Sjælland, samt én ansøgning for de aktiviteter, der skal foregå i resten af landet 
(se nærmere i bilaget).11   
 
Der kan maksimalt søges om 12,5 mio. kr. (af de 50 mio. kr. i regionalfondsmidler) i EU-
tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 37,5 mio. kr. (af de 50 mio. kr. i regionalfondsmidler) 
i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner. 
 
Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervs-
fremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.  
 
Det er et krav, at den private medfinansiering udgør minimum 25 pct. af den samlede finan-
siering (både i Region Sjælland og i de øvrige regioner). 
 
Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan det samlede EU-
tilskud blive mindre end 50 pct./60 pct.  

Den Europæiske Regionalfond og Socialfond 

I 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond og Socialfond ca. 3 mia. kr. i vækst og 
beskæftigelse i hele Danmark. Midlerne er blandt andet målrettet innovation, iværk-
sætteri, grøn omstilling, uddannelse og social inklusion.  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen spiller centrale roller i 
den konkrete investering af midlerne.  

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse råder årligt over 345 mio. kr. til decentrale er-
hvervsfremmeindsatser og midler fra EU’s strukturfonde.  

Regionalfonds- og socialfondsindsatsen supplerer den nationale indsats for vækst, 
erhvervsudvikling og beskæftigelse og understøtter Strategi for decentral erhvervsfremme.  

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der indstiller til erhvervsministeren, 
hvordan strukturfondsmidlerne anvendes. Erhvervsstyrelsen legalitetskontrollerer 

herefter ansøgninger og varetager administrationen af projekter.  

 

                                            
11 Årsagen til, at der skal indsendes to ansøgninger er, at Region Sjælland er udpeget som en såkaldt overgangsregion 
i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhører de mere udviklede regioner med fælles økono-
misk ramme. For at sikre en landsdækkende indsats skal der gennemføres aktiviteter i såvel Region Sjælland som de 
øvrige regioner – og derfor indsendes to ansøgninger. 
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Midlerne skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regional-
fonden og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grundigt i 
Regionalfondsprogrammet, i Regionalfondens indikatorvejledning samt i ’Støtteberettigelses-
regler 2014-2020’ (se afsnit 7). Den offentlige støtte til projekter under Regionalfonden skal 
være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkurrence, herunder 
navnlig EU’s statsstøtte- og udbudsregler. 

 

7. Ansøgningsproces 
 
Ansøgning om EU-tilskud fra Regionalfonden søges hos Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse, der indstiller til Erhvervsstyrelsen om tildeling af midler fra Regionalfonden og træffer 
afgørelse om tildeling af de decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgningerne forventes be-
handlet på bestyrelsesmødet den 14. november 2019.  
 
Hvis man overvejer at søge midler fra puljen, har man mulighed for at komme i dialog med 
sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på at drøfte projektidé 
mv.  
 
Det sker således: Ansøger udfylder en idé-skabelon, som findes her: https://regionalt.er-
hvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/skabelon_til_beskrivelse_af_projektide_oeget_kon-
kurrencekraft_i_smver.docx - og sender denne til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse på deb@erst.dk. Sekretariatet vil derefter kontakte ansøger med henblik på en 

drøfte ideen og vejlede om det videre forløb. 
 
Ansøgninger til at modtage tilskud til projekter under temaet vil – foruden en vurdering af 
opfyldelsen af de generelle regler for tildeling af strukturfondsmidler (legalitetskontrol) – blive 
vurderet på baggrund af de kriterier, som fremgår af materialet ovenfor. Kun projekter, som 
støtter op om opgaverne i temaet som beskrevet ovenfor kan komme i betragtning til tilskud.  
 
Erhvervsstyrelsen udsteder tilsagn om EU-tilskud eller afslag og varetager sagsbehandlingen 
af de indkomne ansøgninger.  
 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til oven-
nævnte tema er den 28. august 2019 kl. 13.00. Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske 
ansøgningsskema, som man kan finde på regionalt.dk eller direkte via dette link (læs nærmere 
i bilaget).  

 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/skabelon_til_beskrivelse_af_projektide_oeget_konkurrencekraft_i_smver.docx
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/skabelon_til_beskrivelse_af_projektide_oeget_konkurrencekraft_i_smver.docx
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/skabelon_til_beskrivelse_af_projektide_oeget_konkurrencekraft_i_smver.docx
mailto:deb@erst.dk
http://www.regionalt.dk/
https://skema.erst.dk/2019/
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Yderligere information 

For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Regionalfonden samt 
ansøgningsproces kontakt: Tonny Danielsen, tondan@erst.dk, 35291434 eller Helle 
Sjælland Andersen, hesjan@erst.dk, 35291772. 

Find yderligere information via følgende links: 

Regionalfondsprogram 2014-2020 (s. 39-47) 

Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 

Indikatorvejledning for Regionalfonden 

Statsstøttehåndbogen (forklaring på hvad statsstøtte er) 
 

 
Projekter, som får tilsagn om støtte, skal formidles på den digitale erhvervsfremmeplatform 
(forventes lanceret medio 2019). Det indebærer bl.a., at virksomhedsrettede indsatser i pro-
jektet skal annonceres på platformen. 

  

mailto:tondan@erst.dk
mailto:hesjan@erst.dk
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/Program_Regionalfonden_2014_2020.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/erdf_indikatorvejledning.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/statsstoettehaandbogen.pdf
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Bilag – to ansøgninger 
Ansøgningen skal indsendes via det elektroniske ansøgningsskema, som man kan finde 
på regionalt.dk eller direkte via dette link. Bemærk, jf. afsnit 6, at der skal indsendes to 
ansøgninger, én for Region Sjælland og én for de øvrige regioner. 
 
I udgangspunktet kan de to ansøgninger være næsten ens (med mindre ansøger vil ud-
føre særlige aktiviteter i Region Sjælland), hvorfor du vil kunne ”copy/paste” det meste 
af indholdet. Dog skal projektets måltal (punkt 5-7 i ansøgningsskemaet) og budgettet 
(punkt 11 i ansøgningsskemaet) opgøres specifikt for hhv. Region Sjælland og resten af 
landet.  
 
Med to ansøgninger menes to fuldstændigt individuelle ansøgninger, dvs. du skal op-
rette to brugere og indsende de to ansøgninger separat. Det er ikke tilstrækkeligt at 
skrive én ansøgning med ét brugernavn og login og indsende denne for efterfølgende 
at rette måltal og økonomi i selvsamme ansøgning og så (gen)indsende denne. Det ville 
betyde, at du kun indsender én ansøgning (men i to forskellige versioner). 
 
Det er i ansøgningsskemaets punkt 4, du skal angive, at projektet også omfatter Region 
Sjælland (vælg ”Ja” i det markerede spørgsmål). Bemærk, at du i Region Sjælland-ansøgnin-
gen har mulighed for at søge om en EU-støtteprocent op til 60 pct. af udgifterne (i 
resten af landet er det 50 pct.). 
 
 
 

http://www.regionalt.dk/
https://skema.erst.dk/2019/
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