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1. Baggrund  
 

I Danmark er antallet af nyetablerede virksomheder i forhold til aktive virksomheder om-

kring OECD-gennemsnittet og svarer til niveauet i de lande, vi normalt sammenligner os 

med. Til gengæld er overlevelsesraten for danske virksomheder efter det første år lavere 

end OECD-gennemsnittet. Der er derfor behov for en øget indsats på iværksætterområdet, 

der fremmer et fortsat højt antal nyetablerede virksomheder og en øget overlevelsesrate.  

 

Adgang til viden og kompetencer til at drive egen virksomhed er en vigtig faktor for at 

lykkes som iværksætter. Undersøgelser peger således på at adgang til de rette kompetencer 

har betydning for nye virksomheders vækst. 

 

Iværksætterpanelet udpeger særligt tre udfordringer omkring iværksætteri og udvikling af 

nye virksomheder. De nye virksomheder mangler adgang til kompetencer, herunder ikke 

mindst IT- og teknologiske færdigheder, og en understøttende iværksætterkultur, ligesom 

der er for få risikovillige investorer.1 Samtidig har iværksættere ofte færre midler til rå-

dighed til at købe relevant rådgivning på det private marked. 

 

Iværksættere og nystartede virksomheders adgang til tilbud om vejledning af en mere 

grundlæggende karakter varetages i den lokale og tværkommunale erhvervsservice, der 

har til opgave at tilbyde vejledning til blandt andet nye virksomheder.  

 

Der er identificeret et behov for en bredere indsats for iværksættere og nye virksomheder, 

der skal styrke virksomhedernes adgang til kompetencer, bl.a. gennem rådgivning under 

hensyntagen til de eksisterende indsatser. 

 

Indsatsen skal supplere de basisydelser, som leveres af den lokale og kommunale er-

hvervsfremme, og den specialiserede erhvervsservice, samt bygger bro til de ydelser, der 

finder sted i det private marked.  

 

COWI peger i en evaluering af iværksætterindsatsen på, at netværk, længerevarende kol-

lektive forløb og mentorordninger giver værdi, ligesom fysiske iværksættermiljøer giver 

mulighed for sparring om ideer, udfordringer og praktiske værktøjer, der spiller en stor 

rolle for succes. COWI peger også på potentialet i at udvikle generiske værktøjer, koncep-

ter og forløb, der giver mulighed for at skabe en række stordriftsfordele i iværksætterind-

satserne, hvilket gør det oplagt at fokusere på større programmer med national udbredelse. 

 

På baggrund af ovenstående indkalder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu ansøgnin-

ger til EU-socialfondsmidler inden for temaet ”Iværksætteri og jobskabelse”, hvor der kan 

                                            
1

 https://www.ffe-ye.dk/media/787544/ivrkstterpanelets-anbefalinger-til-regeringen-13-juni- 

2018120618-kl.pdf 

https://www.ffe-ye.dk/media/787544/ivrkstterpanelets-anbefalinger-til-regeringen-13-juni-2018120618-kl.pdf
https://www.ffe-ye.dk/media/787544/ivrkstterpanelets-anbefalinger-til-regeringen-13-juni-2018120618-kl.pdf
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søges tilskud på op til 22,5 mio. kr., heraf op til 15,0 mio. kr. fra Socialfonden og op til 

7,5 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Socialfonden kan medfinansiere op 

til 50 pct. af projektudgifterne (60 pct. i Region Sjælland). De decentrale erhvervsfrem-

memidler kan herudover finansiere op til 25 pct. af projektudgifterne.  

 

2. Organisering af indsatsen 
 

Indsatsen skal gennemføres i regi af et projekt, som forankres hos en operatør, der under-

skriver tilsagnet om EU-tilskud, og som står for implementering og administration på alle 

de økonomiske partneres vegne og dermed er ansvarlig for projektets gennemførelse.   

 

Operatøren kan fx være et erhvervskontor, en erhvervsorganisation eller et regionalt er-

hvervshus.  

 

Der gives ikke støtte til projekter, hvor projektet alene omfatter støtte til en enkelt virk-

somhed. 

 

3. Indhold  
Socialfonden har 3 indsatser (a, b og c) indenfor ”Iværksætteri og jobskabelse”, og ansøg-

ningen skal indsendes inden for indsatsen a –Vejledning og støtte til iværksættere 
 

Rådgivning og vejledning af nye iværksættere 

Det overordnede mål for Socialfondens iværksætterindsats er at øge antallet af selvstæn-

dige og overlevelsesraten. Alle projekter skal bidrage til dette mål.  

 

Indsatsen retter sig mod den brede gruppe af iværksættere og har til formål at understøtte 

iværksætterne i opstartsfasen, således at deres virksomheds overlevelses-og udviklings-

chancer øges. Indsatsen kan fx rumme vejledning, netværksrelationer, mentorordninger 

og støtte til køb af rådgivning, herunder køb af specialiseret privat rådgivning inden for 

mere generel forretningsforståelse, iværksætterkompetencer, men også fx patentering, in-

ternationalisering, certificering m.v. 

 

Aktiviteterne skal supplere de indsatser, der allerede finder sted i den lokale og tværkom-

munale erhvervsservice, samt indsatser i private miljøer. Der forventes en indsats med en 

række tilbud, som målrettes iværksætternes konkrete behov.  

 

Inden for den brede iværksætterindsats er der desuden identificeret et behov for at styrke 

iværksætteri blandt kvinder. Selvom antallet af kvindelige iværksættere er steget de 
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seneste år vælger færre kvinder end mænd at blive iværksættere2, og der er således et 

potentiale i styrke iværksætteri blandt kvinder.3 Der lægges op til enten en konkret indsats, 

der skal styrke iværksætteri blandt kvinder, eller en delindsats indtænkt i en større iværk-

sætterindsats. 

 

Aktiviteter under indsatsen kan navnlig være: 

• Målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug for bistand til fx videreudvik-

ling af en forretningsidé, herunder længere individuelle forløb, træningscamps, 

vækstgrupper og sparring med serieiværksættere eller andre med lignende erfa-

ring, hvor iværksætteren kan modtage rådgivning i takt med, at idéen udvikles. 

Som en del af rådgivningen kan indgå tilskud til iværksætterens tilkøb af specifik 

rådgivning. 

• Mentorordninger for iværksættere, der er i gang med eller som indenfor de seneste 

tre år har etableret virksomhed. 

• Rådgivning eller mentorordning målrettet særlige grupper på baggrund af køn, 

etnicitet, handicap eller andre forhold, hvor et særligt behov er identificeret. 

• I projekter om rådgivning og mentorordninger kan iværksætterens aktiviteter støt-

tes via facilitering af adgang til fysiske faciliteter, fx test- og prototypefaciliteter i 

erhvervsparker eller Fablabs. Her vil iværksætteren eventuelt også kunne få en 

fysisk nærhed til andre virksomheder eller offentlige institutioner. Finansieringen 

fra Socialfonden vil ikke gå til investeringen i fysiske faciliteter. 

 

4. Krav til ansøgninger 
 

Ansøgninger skal ligge inden for rammerne af socialfondsprogrammets prioritetsakse 1, 

investeringsprioritet 1, der har til formål at øge antallet af selvstændige og overlevelses-

raten. Socialfondsprogrammet findes via dette link: https://regionalt.erhvervsstyrel-

sen.dk/sites/default/files/media/esf-program_tilgaengelig.pdf.. 

 

Ansøger skal som minimum beskrive følgende i ansøgningen:  

 

Hvordan projektet vil bidrage til at øge antallet af iværksættere og overlevelsesraten 

for iværksættere: Ansøger skal beskrive, hvordan projektet vil bidrage til, at iværksæt-

terne bliver bedre til at drive virksomhed gennem rådgivningsforløb og dermed fortsætter 

som selvstændige. Følgende skal gerne beskrives med henvisninger til erfaringer, under-

søgelser og analyser, der understøtter projektets valg af indsats.  

 

Effektkæde og kritiske antagelser: Ansøgers projektbeskrivelse skal omfatte en klar og 

logisk effektkæde samt en beskrivelse af de kritiske antagelser for, at projektet kommer 

                                            
2 Iværksætterbarometer 2019 
3 Iværksætteranalyse DKSTAT. 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf-program_tilgaengelig.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf-program_tilgaengelig.pdf
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til at virke efter hensigten. Om muligt skal de kritiske antagelser være evidensbaserede. 

Ansøgere skal således beskrive projektets effektkæde, dvs. sammenhængen mellem pro-

jektets aktiviteter, output, resultater/effekter, herunder effekter på længere sigt efter pro-

jektets afslutning.  

 

 
 

 

Veldefineret målgruppe: Ansøger skal beskrive, hvilken målgruppe projektets indsats 

retter sig mod. 

 

Gode og velbegrundede indikatorer og måltal: Ansøger skal tage udgangspunkt i indi-

katorvejledningen for Socialfondsprogrammet: 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/esf_indikatorvejledning.pdf og 

opstille klare velbegrundede mål og forklare, hvordan disse er fastsat.  

  

Budget: Ansøger skal beskrive, hvorledes midlerne fordeles over projektets tidsperiode 

samt på hvilke konti i den valgte kontoplan. Der henvises til afsnit 16, Udgiftstyper og 

tillæg, i Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020.  

 

Projektperiode: Projektperioden kan vare op til 3 år og skal senest være afsluttet 

september 2022. 

 

Evaluering: Alle projekter, som modtager 2,0 mio. kr. eller mere i støtte fra Socialfonden, 

skal evalueres af en ekstern evaluator. Den eksterne evaluator udpeges og betales af Er-

hvervsstyrelsen. Ansøger skal altså ikke afsætte midler til evaluering af projektet.  

 

https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/esf_indikatorvejledning.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf
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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.  

 

KRITERIER POINT 

a. Hvordan projektet bidrager til at øge antallet af iværksættere, deres 

kompetencer og overlevelse: 

Der vil blive lagt vægt på, at indsatsen vedrørende vejledning, støtte og råd-

givning til nye iværksættere tager afsæt i iværksætternes behov for kompe-

tencer og forretningsforståelse med henblik på at forbedre overlevelsessand-

synligheden og bidrage positivt til beskæftigelsen.  

 

Det vægtes endvidere positivt, hvis indsatsen styrker iværksætteri blandt 

kvinder, eller dette indgår som en del af en større iværksætterindsats. 

 

 

 

0-30 

b. Stærkt partnerskab:  

Der vil blive lagt vægt på, at projekterne søges i et stærkt partnerskab med 

involvering af relevante aktører, der kan bidrage til en sammenhængende ind-

sats. 

 

Endvidere vil der blive lagt vægt på, at de kommende operatører kan imøde-

komme iværksætternes efterspørgsel efter specialiserede tilbud afhængigt af 

fx branche- eller markedsfokus og imødegå geografiske forskelle på tværs af 

landet. 

 

Ansøger skal beskrive, hvilke organisatoriske kompetencer og kendskab in-

den for iværksætteri og iværksætternes konkrete behov ansøger inddrager i 

projektet. 

 

 

 

0-25 

c. Hvordan projektet skaber sammenhæng på tværs og 

koordinerer med lignende indsatser: 

Der vil blive langt vægt på, at kommende operatører i videst muligt omfang 

skaber sammenhæng og koordination med relevante eksisterende lokale, re-

gionale og nationale indsatser samt indarbejder relevant viden og resultater 

fra andre lignende projekter, således at indsatsen bygger ovenpå og supplerer 

allerede igangsatte aktiviteter. 

 

 

 

 

0-20 
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d. Brugervenligt og digitalt   

Der vil blive lagt vægt på, at indsatsen fremstår brugervenlig og overskuelig 

med iværksætternes behov i centrum. Om muligt via relevant digital under-

støttelse af projektets aktiviteter.  

 

Information om indsatsen skal være tilgængelig på den digitale erhvervsfrem-

meplatform.  

 

Der vil blive lagt vægt på, at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i data 

og et solidt evidensgrundlag, der underbygger behovet for indsatsen. 

 

 

0-15 

e. Forankring af projektet 

Der vil blive lagt vægt på, hvordan ansøger vil sikre, at projektets resultater 

kan blive forankret og videreført efter den offentlige medfinansierings ophør. 

 

 

0-10 

 

6. Finansiering  
 

Projekterne vil blive finansieret med op til 22,5 mio. kr., heraf op til 15,0 mio. kr. fra 

Socialfonden, prioritetsakse 1, Iværksætteri og jobskabelse, og op til 7,5 mio. kr. af de 

decentrale erhvervsfremmemidler. Der kan godt søges socialfondsmidler, uden at der sam-

tidig søges decentrale erhvervsfremmemidler, men der kan ikke søges om decentrale er-

hvervsfremmemidler alene. 

 

Hvis en ansøgning vedrører aktiviteter i Region Sjælland og én eller flere af de øvrige 

regioner, skal ansøger 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.4 Der kan søges om EU-tilskud op til max. 50 pct. af et projekts samlede budget i Region 

Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark og Bornholms regionskommune. Re-

gion Sjælland er en såkaldt ”overgangsregion” i Europa. For projekter i Region Sjælland 

kan der søges om EU-tilskud på op til max. 60 pct. af et projekts samlede budget. 

 

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet, herunder egenfinan-

siering fra de deltagende virksomheder, og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan 

også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde mv.   

 

Der kan maksimalt søges om 2,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjæl-

land og 12,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner. 

 

                                            
4 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 økonomisk ramme. Hvis ansøger ønsker 

at lave en indsats, der involverer Region Sjælland og en eller flere andre regioner i landet, skal der derfor indsendes to ansøgninger. 
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Hvis et projekt indebærer statsstøtte i henhold til gældende EU-regler, kan den samlede 

EU-medfinansiering blive mindre end 50/60 pct. 

 

Den Europæiske Regionalfond og Socialfond 

I 2014-2020 investerer EU’s Regionalfond og Socialfond ca. 3 mia. kr. i vækst og be-

skæftigelse i hele Danmark. Midlerne er blandt andet målrettet innovation, iværksæt-

teri, 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, er-

hvervsudvikling og beskæftigelse og understøtter Strategi for decentral erhvervs-

fremme.  

 

Det er Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der indstiller til erhvervsministeren, 

hvordan strukturfondsmidlerne anvendes. Erhvervsstyrelsen legalitetskontrollerer her-

efter ansøgninger og varetager administrationen af projekter.  

 

Midlerne skal generelt udmøntes inden for de gældende regler for anvendelsen af Regio-

nalfonden og Socialfonden i Danmark. Potentielle ansøgere bør derfor orientere sig grun-

digt i Socialfondsprogrammet, i Socialfondsprogrammets indikatorvejledning samt i ’Støt-

teberettigelsesregler 2014-2020’ (se afsnit 7). Den offentlige støtte til projekter under So-

cialfonden skal være i overensstemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri konkur-

rence, herunder navnlig EU’s statsstøtte- og udbudsregler. 

 

7. Ansøgningsproces 
 

Ansøgning om EU-tilskud fra Socialfonden søges hos Danmarks Erhvervsfremmebesty-

relse, der indstiller til Erhvervsstyrelsen om tildeling af midler fra Socialfonden og træffer 

afgørelsen om tildeling af de decentrale erhvervsfremmemidler.  

 

Der afholdes informationsmøde for interesserede ansøgere i Middelfart.  

 

• Den 19. juni, Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart, kl. 13:00-

16:00  
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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 projek-

ter, 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 sagsbehandlin-

gen af de indkomne ansøgninger.  

 

Fristen for indsendelse af ansøgninger til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til oven-

nævnte tema er fredag den 30. august 2019 kl. 12.00. Ansøgningen skal indsendes via det 

elektroniske ansøgningsskema, som man kan finde på regionalt.dk eller direkte via dette 

link (læs nærmere i bilaget).  

 

Formidling på digital erhvervsfremmeplatform 

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. 

 
 

Yderligere information 

For yderligere information om temaets faglige indhold eller om Socialfonden samt 

ansøgningsproces kontakt: Sharmili Rajagopal, sharaj@erst.dk eller på tlf.: 

3529 1211 eller Malene Slotø Schacke, maslsc@erst.dk eller på tlf.: 3529 1788  

Find yderligere information via følgende links: 

Socialfondsprogram 2014-2020  

Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 

indikatorvejledningen for socialfondsprogrammet 

Statsstøttehåndbogen (forklaring på hvad statsstøtte er) 

 
 
 

  

http://www.regionalt.dk/
https://skema.erst.dk/2019/
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/esf-program_tilgaengelig.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/esf_indikatorvejledning.pdf
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/statsstoettehaandbogen.pdf
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Bilag - Annoncering med strukturfondsmidler – én el-
ler to ansøgninger 

Ansøgninger om strukturfondsmidler skal indsendes via det elektroniske ansøg-

ningsskema, som man kan finde på regionalt.dk eller direkte via dette link.  

 

Hvis dit projekts aktiviteter udelukkende finder sted i enten Region Sjælland eller i 

de øvrige regioner, kan du nøjes med at indsende én ansøgning.[1]  

 

Hvis du ansøger om støtte til et projekt, der har aktiviteter i både Region Sjælland 

og i en eller flere af de øvrige regioner (det kan fx være et landsdækkende projekt), 

skal du indsende to ansøgninger.  

 

Med to ansøgninger menes to fuldstændigt individuelle ansøgninger, dvs. du skal 

oprette 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 efterføl-

gende 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). 

 

I udgangspunktet kan de to ansøgninger være næsten ens. Imidlertid er det ikke et 

krav, at alle aktiviteter er ens i Region Sjælland og de øvrige regioner. Projektets 

måltal (punkt 5-7 i ansøgningsskemaet) og budgettet (punkt 11 i ansøgningsske-

maet) skal opgøres specifikt for hhv. Region Sjælland og resten af landet.  

 

Det er i ansøgningsskemaets punkt 4, du skal angive, om projektet omfatter Region 

Sjælland eller ej. Bemærk, at du i en Region Sjælland-ansøgning har mulighed for 

at søge om en EU-støtteprocent op til 60 pct. af udgifterne (i resten af landet er det 

50 pct.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

 

 
[1] Årsagen til, at der skelnes mellem Region Sjælland og resten af landet er, at EU-Kommissionen har udpeget 
Region Sjælland som en såkaldt overgangsregion i EU med egen økonomisk ramme, mens resten af Danmark tilhø-
rer de mere udviklede regioner med fælles økonomisk ramme.  

 
 

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