
 

Støttede projekter under puljen Lokale erhvervspotentialer (hele landet) 
 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Fyn som europæisk styr-

keposition for medicinsk 

cannabis  

 

Tilsagnsbeløb: 

1.033.229,32 kr. 

Odense Kommune 

 

Formålet med projektet er at gøre Fyn til europæisk styrkeposition 

for virksomheder tilknyttet den medicinske cannabis-branche. Der 

indkøbes analyser, som danner baggrund for samarbejde mellem er-

hverv og andre relevante parter om rammevilkår og udarbejdelse af 

løsningsmodeller. Der etableres samarbejdsfora og afholdes work-

shops med fokus på erfarings- og videns udveksling. Videre arbejdes 

der med etablering af et iværksætterprogram. Branchen er i et vist 

omfang allerede til stede på Fyn, idet der er etableret en forsøgsord-

ning for produktion af medicinsk cannabis. 

Klar til Energi-ø Born-

holm 

 

Tilsagnsbeløb: 

4.206.562,00 kr. 

 

Bornholms Regions-

kommune 

Folketinget har vedtaget en klimaaftale med beslutning om at etab-

lere Bornholm som Energi-ø. Klimaplanen omfatter en havvindmøl-

lepark på 2 GW og en landbaseret transformation af strømmen. Re-

gionskommunen igangsætter med projektet undersøgelser af beskæf-

tigelsespotentialerne i energi-øen samt hvilken betydning energi-øen 

kan få for det bornholmske erhvervsliv. Kompetencebehov hos virk-

somhederne afdækkes, og der udbydes og gennemføres certifikatkur-

ser og uddannelsestiltag. Der afholdes workshops og etableres net-

værk, som har til formål at gøre bornholmske SMV’er i stand til at 

etablere partnerskaber med store virksomheder på offshore området. 

Virksomhederne vil i mindre omfang få mulighed for støtte til ind-

køb af nødvendigt udstyr. 

Lystfiskerturisme i Lim-

fjorden - Specialiseret 

rådgivning af erhverv og 

grøn omstilling 

 

Tilsagnsbeløb: 

1.023.000,00 kr. 

Limfjordsrådets Sekre-

tariat  

c/o Aalborg Kommune 

Projektet vil udvikle den kommercielle lystfiskerturisme i Limfjor-

den på tværs af 10 kommuner og fire destinationsselskaber. Fiskeriet 

efter havørreder er bedst i skulder-sæsonerne, hvor turismeaktørerne 

mangler gæster. Et allerede etableret erhvervsnetværk på tværs er 

ifølge ansøger klar til at arbejde målrettet for at tiltrække lokale og 

tilrejsende lystfiskere. Forudsætningen for at skabe en bedre forret-

ning er, at der tilføres specialiseret faglig viden om lystfiskerproduk-

tet. Grøn omstilling er et hovedfokus, så væksten i turismeudviklin-

gen sker bæredygtigt i forhold til de lokale ressourcer. 

Købmandskab 2.0 - Fra 

hosekræmmeren til big 

business 

 

Tilsagnsbeløb: 

1.000.320,00 kr. 

 

Erhvervsrådet Herning 

og Ikast-Brande 

Projektet tager udgangspunkt i ca. 150 lokale virksomheder inden for 

den internationalt orienterede mode- og design-branche i Herning, 

Ikast-Brande-området, der er særligt udfordret af COVID-19-krisen. 

Projektet vil udvikle fem specifikke kompetenceudviklingsnetværk 

for grupper på hver 8-12 deltagere pr. forløb. Erhvervshus Midtjyl-

land og Lifestyle & Design Cluster og VIA University College vil 

drive disse lokale netværk. 

Opskaleringsfabrikken 

 

Tilsagnsbeløb: 

750.000,00 kr. 

Odense Kommune - 

Invest in Odense 

 

Projektet sigter efter at skabe et koncept for scale-up hub med flek-

sible industrifaciliteter til lokale robotvirksomheder. Konceptet skal 

beskrive bygningsbehov og mulig opbygning samt en business case 

og realiseringsstrategi, der tydeliggør efterspørgslen og rentabiliteten 

i nye faciliteter. Dette skal danne basen for en samarbejdsaftale med 

investorer, bygherre og operatør til sikring af en realisering af opska-

leringsfabrikken. 

ElektroDigiVækst – 

Sønderborg som frontlø-

ber for elektriske og di-

gitale løsninger 

 

Tilsagnsbeløb: 

1.480.900,00 kr. 

Foreningen Sønder-

borg Vækstråd 

Projektet har til formål at skabe vækst for virksomhedsøkosystemet 

i Sønderborg-området i værdikæderne for nye elektriske og digitale 

produkter og løsninger. Det sker gennem facilitering af innovations-

workshops indenfor fyrtårnsprogrammerne a) smarte bygninger og 

byer, b) grøn energi og mobilitet og c) effektiv produktion og pro-

cesser. Dertil etableres et forum for lokal kapital, der forbinder po-

tentielle forretningsidéer med mulige investorer. 

MiXR – Fra Midtkraft 

brunkulsturbiner til V-

XR-kraftcenter 

 

Tilsagnsbeløb: 

Aarhus Kommune, 

Filmby Aarhus 

Projektet vil udvikle et moderne laboratorium i Filmby Aarhus, hvori 

virksomheder i den digitale visuelle industri (digital indholdsproduk-

tion inden for animation, spiludvikling, tv, film, serier og reklame) 

kan tilgå den nyeste teknologi inden for Extended Reality (XR), samt 

facilitere videndeling, kompetenceudvikling samt 
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2.906.006,12 kr. erhvervsudvikling. MiXR-projektet fungerer ved en blanding af a) 

faciliteret adgang til udstyr/lab og b) kompetenceopbygning/viden-

spredning. Ved hjælp af kompetenceopbygning i form af hackathons, 

workshops, masterclasses mv. forventes det at nå mindst 120 delta-

gere og via videnspredning på Internet Week Denmark (IWDK) op 

mod 1.500 personer. 

Next Step Himmerland 

– et grønt omstillings-

projekt 

 

Tilsagnsbeløb: 

2.472.600,00 kr. 

Destination Himmer-

land 

 

Formålet med projektet er at øge turismeerhvervets viden om grøn 

omstilling og bæredygtighed samt omdanne denne viden til konkrete 

handlinger og aktiviteter. Dette gøres gennem en opsøgende virk-

somhedsindsats, der tager udgangspunkt i virksomhedens konkrete 

behov og udfordringer. Gennem skræddersyede og længerevarende 

virksomhedsforløb opnås de konkrete grønne forretningsmodeller. 

Derudover faciliteres netværk for virksomheder med fokus på 

grønne værdikæder og samarbejder. 

Spinoff som vejen til nye 

vækstvirksomheder 

 

Tilsagnsbeløb: 

1.163.120,00 kr. 

UdviklingVejen Projektet vil øge jobskabelse, innovation og etableringsrate i Vejen 

og Billund Kommune. Det skal ske ved at øge antallet af spinoffs fra 

virksomheder fra to til syv pr. år. Indsatsen rettes imod 90 virksom-

heder og fører til 15 nye spinoffs i projektperioden. Der identificeres 

iværksættertalenter, der skal lede udviklingsarbejdet, og der laves en 

database til spinoff- og iværksætter-match. De gode resultater skal 

kommunikeres ud til 1.000 erhvervsledere. 
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