Projektbeskrivelser - Rådgivning og vejledning af nye iværksættere
Projekttitel og tilsagn

Ansøger

”StartUp Viborg – Viborg Egnens
udvikling og styr- Erhvervsråd
kelse af iværksætterkultur”

Projektbeskrivelse

Projektet udspringer af et tidligere projekt i Viborg Egnens Erhvervsråd fra
2014-2018, hvor 121 ledige borgere i Viborg Kommune deltog i et afklaringsforløb. Med udgangspunkt i de tidligere erfaringer og succesrate, hvor
mere end 80 pct. af de deltagende borgere kom ud af ledighed, er formålet
med projektet at bygge videre på de eksisterende erfaringer for en bredere
Tilsagnsbeløb:
målgruppe. Projektets målgruppe er førstartere og nystartede iværksættere op
2.293.021,10 kr.
til 2 år, der har en godkendt forretningsplan og ønsker at udvikle deres kompetencer uanset branche eller fag. Deltagerne tilbydes kompetenceudvikling,
mentorforløb, fast konsulent og et arbejdsfællesskab i Viborg egnens Erhvervsråd.
Tillægsbevilling - In- Erhvervshus
Innovativ Vækst er et igangværende projekt, hvor hovedsageligt ledige, nyudnovativ Vækst
Nordjylland
dannede dimittender kan få mulighed for at arbejde på deres forretningsidé.
Innovativ Vækst består af tre faser: 1) En indledende "afklaringsfase" på 6
Tilsagnsbeløb:
uger med intensivt uddannelsesforløb. 2) Et efterfølgende 10 ugers "udvik1.842.194,89 kr
lingsforløb", hvor deltagerne tildeles en forretningsudvikler og arbejder videre med deres koncept/idé. 3) Et afsluttende 10 ugers "etableringsforløb"
hvor deltagerne forventes at etablere virksomhed, får hjælp til at etablere advisory board, finde mentorer, finansiering etc.
Tillægsbevilling - Erhvervshus Ho- Greater Copenhagen Food Startup projektet ønsker at udvide projektperioden
Greater Copenhagen vedstaden S/I
med to år og 135 ekstra deltagende startups. Greater Copenhagen Food StarFood Startup
tup har til formål at sikre overlevelse og stimulere til vækst for fødevare- og
madoplevelsesiværksættere gennem et målrettet workshop- og acceleratorproTilsagnsbeløb:
gram, der kan udvikle, skalere og professionalisere virksomhedernes aktivite3.507.687 kr.
ter. Projektet henvender sig til nye fødevare-iværksættere (0 – 3 år), som arbejder med kvalitetsfødevarer og -madoplevelser i hele branchens værdikæde,
dvs. forarbejdning, forædling, distribution, afsætning og service
“IværksætterDan- Erhvervshus Ho- Projektet har til mål at skabe et fokuseret kompetenceløft blandt iværksættere
mark - IvDK” (Øv- vedstaden
i Danmark ved at tilbyde 3 forskellige typer af forløb; faglige kompetencer,
rige + Sjælland)
branche- og temaspecifikke forløb samt netværksforløb. Dette kompetenceløft skal bidrage til flere iværksættere, da man ved at mindske usikkerhed
Tilsagnsbemed kompetenceudvikling kan få flere til at tage springet. Det skal endvidere
løb:13.910.674,32
bidrage til øget overlevelsesrate blandt iværksættere, ved at styrke iværksætKr.
terens kompetencer på de områder, der er mest kritiske for at sikre overlevelsen.

