
 

Projektansøgninger under puljen til Justering og skalering af erhvervs-

fremmeprojekter, der kan hjælpe virksomheder med at håndtere COVID-

19 

 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Startup masterclass for 

vækstparate iværksæt-

tere 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 3.994.300 kr. 

Erhvervshus Sjælland Projektets formål er at udstyre vækstiværksættere med værktøjer til 

at videreudvikle deres forretningsmodel og forretningside, og der-

med bidrage til at udløse deres vækstpotentiale. Tillægsbevillingen 

vil betyde, at man vil forlænge modulerne med fokus på COVID-19-

situationens betydning for overlevelse, vækst og nye forretningsmu-

ligheder. 

Den kreative og kompe-

tente madscene 

 
 

Tilsagnsbeløb:  

Op til 3.500.001 kr. 

Food Organisation of 

Denmark 

Projektets formål er at gennemføre vækstrettede kompetenceforløb i 

fødevare-SMV’er. Tillægsbevillingen vil betyde, at der kan udbydes 

kompetenceforløb til at omstille eksisterende fødevarevirksomheder 

til at håndtere de nye krav, som COVID-19-situationen stiller til både 

måltids- og fødevareproducenter, restauranter, storkøkkener mv. 

Skalering Gennem Digi-

talisering og Internatio-

nalisering  

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 5.646.710 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den 

Projektets formål er at styrke virksomheders strategiske arbejde in-

den for internationalisering, digitalisering og automatisering og der-

igennem forbedre virksomhedernes forudsætninger for at udvikle 

nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet. Med tillægsan-

søgningen vil projektet gennemføre yderligere forløb og inkludere 

flere virksomheder. 

Compress  

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 5.532.046 kr. 

TietgenSkolen Projektets formål er at hjælpe SMV’er inden for fremstillingssekto-

ren med at blive mere ressourceeffektive gennem kompetenceudvik-

ling. Med tillægsbevillingen vil projektet henvende sig til SMV’er i 

alle brancher og ændre fokus til krisemanagement, så SMV’ernes 

ændrede behov ifm. COVID-19-krisen imødekommes. 

Vilje til Vækst (Social-

fond)  

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 7.900.000 kr. 

Erhvervshus Nordjyl-

land 

 

Formålet med projektet er at skabe flere nordjyske vækstvirksomhe-

der gennem bl.a. kompetenceudvikling af ledelse og/eller medarbej-

dere. Med tillægsansøgningen ønskes iværksat kompetenceudvik-

lingsforløb for 100 nordjyske virksomheder med udgangspunkt i de-

res udfordringer som følge af COVDI-19-krisen. 

Vækstrettet kompeten-

ceudvikling 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 2.999.900 kr. 

Erhvervshus Fyn Projektet har til formål at sikre SMV’er inden for robot-, stål-, bygge- 

og fødevarebranchen kvalificeret arbejdskraft gennem kompetence-

udvikling af ledelse og medarbejdere. Projektet vil reservere 6 mio. 

kr. af den eksisterende bevilling til en COVID-19-relateret indsats og 

vil med tillægsbevillingen afskaffe virksomhedernes kontante egen-

finansiering (3 mio. kr.). 

Digitaliseringsboost 

(Sjælland og øvrige 

Danmark) 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 19.016.229 kr.  

Erhvervshus Fyn 

 

Projektet understøtter produkt, koncept og løsningsudvikling i 

SMV’er gennem etablering af innovationssamarbejder inden for di-

gitalisering og industri 4.0. Tillægsbevillingen vil muliggøre yderli-

gere forløb i hele landet, hvor SMV’ernes salg og service kan om-

stilles til en mere digitaliseret og COVID-19-præget virkelighed. 

Flere vækstvirksomhe-

der – Sund Vækst 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 6.300.000 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den 

Projektet hjælper virksomheder inden for sundhed- og velfærdstek-

nologi med at lave vækstplaner rettet mod at booste salget i det of-

fentlige. Projektet vil skalere så yderligere 21 virksomheder (mod 45 

i dag) indgår. Under COVID-19 er offentlige kunder vigtige, ligesom 

der er nye forretningsmuligheder i både DK og udlandet for salg af 

danske sundhedsløsninger. 

IværksætterDanmark 

 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 6.955.337 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den 

Formålet med IværksætterDanmark er at øge kompetenceniveauet 

for nye iværksættere gennem kompetenceforløb, tematiserede og 

brancherettede forløb samt et overbygningsforløb med individuel op-

følgning. Der søges midler til at afholde flere forløb og digitalisering 

af forløb for at imødekomme udfordringer med fysiske aktiviteter 

som følge af COVID-19. 

Energieffektivitet og 

CO2-besparelser i 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 

Projektets virksomheder får støtte og rådgivning til at klarlægge po-

tentialer for energi- og ressourceeffektivisering og til 
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Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

virksomheder i Region 

Midtjylland – imple-

mentering 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 2.000.000 kr. 

implementering. Tillægsansøgningen gør det muligt for et større an-

tal virksomheder at få udarbejdet en grøn forretningsmodel og at 

hæve tilskudsprocenten til implementeringsprojekter, hvilket vurde-

res at ville tilskynde flere virksomheder til at implementere grønne 

forretningsmodeller og styrke forretningsgrundlaget efter COVID-

19. 

Digital ledelseskultur 

 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 8.000.000 kr. 

UCL Formålet med projektet er at styrke digitale kompetencer hos ledere 

og nøglemedarbejdere i virksomheder gennem målrettede og skræd-

dersyede kompetenceforløb. Med tillægsbevillingen understøttes 

øget brug af digitale muligheder, hvor virksomhederne får værktøjer 

til at håndtere samarbejds- og kunderelationer samt interne arbejds-

gange. 

Styrket erhverv i gade-

plan 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 4.700.000 kr. 

Svendborg kommune Projektet har til formål at styrke den lokale detailhandel, så de un-

derstøtter de sydfynske kommunernes lokale erhvervsstyrker inden 

for oplevelseserhverv og turisme. Der er fokus på digitalisering af 

forretningen. Under Covid-19 er omsætning og indtjeningen i er-

hverv i gadeplan faldet. Udsigterne for detailhandlen er usikre og po-

tentielt langvarige. 

Zealand International 

 

 

 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 3.811.253 kr. 

Erhvervshus Sjælland Kernen i indsatsen er et rejseholdsforløb, der tilfører virksomhederne 

viden og kompetencer vedrørende internationalisering; kan følges af 

rådgivningsforløb. Med tillægsbevillingen vil de sætte fart på udvik-

ling af nye digitale forretningsmodeller ift. eksport, og dermed imø-

degå udfordringer omkring modningsprocessen frem mod eksport, 

hvilket er særlig relevant grundet COVID-19 situationen, hvor ek-

sporten er hårdt ramt, og hvor virksomheder skal motiveres mere end 

tidligere til at adressere eksportmarkederne. 

Vækstiværksætterpro-

jekt ved Accelerace, Er-

hvervshusene og DDC 

 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 5.000.050 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den 

Projektet skal gennem tre læringssprint øge læringsoptaget og -inten-

siteten for iværksættere med skaleringspotentiale. Der søges om en 

tillægsbevilling til at skalere projektet for at imødekomme øget ef-

terspørgsel, som følge af at iværksætterne er presset af COVID-19, 

digitalisere dele af forløbene og øge fokus på det private kapitalmar-

ked samt facilitere adgang til human kapital gennem fleksible res-

sourcemodeller, som er særlig relevant i nuværende krisesituation, 

hvor iværksætterne er presset økonomisk likviditetsmæssigt. 

Bæredygtig bundlinje 

Bornholm  

 

 

 
Tilsagnsbeløb:  

Op til 2.650.000 kr. 

Gate 21 Projektet tilbyder virksomhederne flere og varierede indsatser efter 

behov og samtidig skaleres den samlede indsats ved at hjælpe flere 

virksomheder i gang eller videre med den grønne omstilling, der re-

sulterer i øget energi-og ressourceeffektivitet og konkurrenceevne. 

Bl.a. fokus på styrket værdikædesamarbejde på Bornholm. Desuden 

skabes rammerne for at fremtidssikre virksomhederne ift. nye mar-

kedsbetingelser i kølvandet på COVID-19. 
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