
 

 

Projektbeskrivelser - Specialiseret rådgivning og støtte til vækst-

iværksættere 

 

Projekttitel og til-

sagn  
Ansøger  Projektbeskrivelse  

“Vækstiværksætter-

projekt ved Accele-

race, Erhvervshu-

sene, og DDC” (Øv-

rige)  
   
Tilsagnsbeløb: 

20.203.674,18 kr.    

Erhvervshus Ho-

vedstaden S/I 

Danmark har tabt momentum i europæisk regi i målt på antallet af vækstiværk-

sættere, hvorfor projektets formål er at bidrage til at vende denne udvikling. 

Projektet ønsker at opbygge et iværksætterprogram, som kan øge iværksætter-

nes læringshastighed for at give dem hurtigere, billigere og mere effektiv af-

gang til kritiske ressourcer og indsigter. Dette skal ske gennem tre læringssprint, 

hvor der vil være fokus på sammenhæng mellem løsning og problem i marke-

det, produkt og marked samt opskalering af ressourcer og kompetencer. Der til-

knyttes en business mentor til hver iværksættervirksomhed, som skal under-

støtte fremdrift og udvikling i forløbet. Undervejs sker dog en løbende evalue-

ring af deres fremskridt, hvilken danner baggrund for deres fortsatte deltagelse i 

læringssprintene.  

”Specialiseret Er-

hvervsservice for 

Green Tech Virk-

somheder (GT Pro-

gram)”  
  
Tilsagnsbeløb: 

4.555.904,78 kr.  

Green Tech Cen-

ter A/S 

Projektet har til formål at hjælpe iværksættere, som opererer inden for grøn tek-

nologi, med at få deres service/produkt ud på markedet. Projektet ønsker gen-

nem specialiseret rådgivning til iværksættere at tilføre styrkede kompetencer in-

den for forretnings- og produktudvikling, skalering og internationalisering. I 

forbindelse med projektets aktiviteter, vil iværksætterne blive tilknyttet rele-

vante rådgivere og mentorer fra Green Tech Center og projektets partnere samt 

en fast konsulent. Derudover vil iværksætterne i forbindelse med projektet blive 

en del af Green Tech Centers økosystem og blive tilbudt at sidde fysisk placeret 

i centeret.  

“Acceleration af bæ-

redygtige og digitale 

vækstiværksættere i 

region Sjælland”  
  
Tilsagnsbeløb: 

4.239.729 kr.  

Danmarks Tekni-

ske Universitet 

Formålet med projektet er at tilbyde potentielle vækstiværksættere et målrettet 

accelerationsforløb, som involverer både kollektive og individuelle elementer. 

Aktiviteterne skal understøtte iværksætternes overlevelses- og vækstpotentiale 

ved at bidrage til at udvikle deres kompetencer, forretningsmodel, finansierings-

strategi og skaleringspotentiale via tilbud om adgang til mentorer, private rådgi-

vere og test- og prototypefaciliteter. Iværksætterne vil i den forbindelse blive 

tilbudt et håndholdt og skræddersyet vækstforløb med fælles træningscamps og 

individuelle rådgivnings- og mentorforløb. Projektet vil fokusere på temaerne 

bæredygtig industri og digitalisering som ramme for målgruppen af virksomhe-

der.   
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