
 

 

 
Appendiks 4.a: Aktørlandskab og porteføljeoverblik 

Dette bilag giver et overblik over nøgleaktører og porteføljen inden for kompetenceudvikling (Grøn 

omstilling og cirkulær økonomi, digitalisering og ansættelse af højtuddannede i SMV’er samt gene-

rel opkvalificering). 

  

Aktørlandskab 

Neden for er de centrale aktører i erhvervsfremmesystemet og deres overordnede rolle inden for om-

rådet. 

 

Aktører 

Aktør Rolle  Hovedaktiviteter Typisk 

operatør 

Kommuner Kommuner har dialog med 

virksomheder og dermed et 

indledende kendskab til 

virksomhederne inden for 

kommunens geografi. De 

løfter væsentlige myndig-

hedsopgaver og borger-

nære services, der er cen-

trale i grøn og cirkulær 

omstilling, ligesom mange 

kommuner driver forskel-

lige former for forsynings-

selskaber baseret på grøn 

teknologi. 

Bidrage med viden ift. 

screening af virksomhe-

der. 

 

Regioner Regionerne har en koordi-

nerende rolle på uddannel-

sesområdet. 

Koordinerende rolle i 

forbindelse med projek-

ter, der gennemføres in-

den for en regional geo-

grafi. 

 

Erhvervshuse Erhvervshuse har ansvar 

for at tilbyde specialiseret 

vejledning til virksomhe-

der på tværs af landet. 

Opsøgende indsats og 

screening af deltagende 

virksomheder. 

X 

Klynger De kommende konsolide-

rede klyngeorganisationer 

skal arbejde inden for de 

udpegede styrkepositioner, 

herunder digitale teknolo-

gier og energiteknologi.   

Fremme innovations-

samarbejder mellem 

virksomheder og inve-

storer, myndigheder 

samt viden- og uddan-

nelsesinstitutioner. 

X 
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Aktører 

Uddannelses- og vi-

deninstitutioner, evt. 

opdelt i niveauer  

Udbyder og gennemfører 

efteruddannelses- og kom-

petenceudviklingsaktivite-

ter. 

Bidrage til uddannelses-

planlægningen i de del-

tagende virksomheder. 

 

Gennemføre konkrete 

kompetenceudviklings-

aktiviteter. 

X 

Private kursus- og 

uddannelsesudby-

dere 

Udbyder og gennemfører 

efteruddannelses- og kom-

petenceudviklingsaktivite-

ter. 

Gennemføre konkrete 

kompetenceudviklings-

aktiviteter. 

 

 

 

 

 



 

Samlet porteføljeoverblik inden for vækstrettet kompetenceudvikling 

Den nuværende samlede projektportefølje inden for indsatsområdet omfatter nedenstående projekter. Det er værd at bemærke, at alle projekter – med undtagelse af de 

to første - er igangsat af de regionale vækstfora. 

 

Nuværende pro-

jektportefølje 

      

Projekt Formål Geografisk 

område 

Bevilget Resttilsagn Slutdato Finansieret med 

Enter:Digital Formålet med Enter:Digital er at løfte 

det digitale kompetenceniveau hos le-

dere og ledende medarbejdere i 

SMV’er. Projektet forventer at have 

600 deltagende virksomheder. Projek-

tet henvender sig primært til målgrup-

pen af mindre virksomheder med 1-20 

medarbejdere og lav digitaliserings-

grad, og som med produktivitetsge-

vinster fra digitalisering vil blive mere 

konkurrence- og overlevelsesdygtige. 

Målgruppen er mere specifikt virk-

somheder, som har behov for bl.a. di-

gitalisering af interne administrative 

processer, digitalisering og automati-

sering af kerneprocesser og digitalise-

ring af salgskanaler, kommunikation 

og rekruttering. Fælles for disse be-

hov er, at kompleksiteten vurderes at 

være relativt lav sammenlignet med 

mere avancerede digitale teknologier 

og digitale forretningsmodeller.  

Landsdæk-

kende 

 

 

 

24.999.593 

kr.  

 

22.999.593 

kr.  

 

30-06-202 DEM 



 4/11 

 

 

Nuværende pro-

jektportefølje 

      

 

Femernforbindel-

sen som vækstdri-

ver 

Projektet vil iværksætte en række ko-

ordinerede erhvervsfremmeaktiviteter, 

uddannelsesaktiviteter, som understøt-

ter en udvikling, hvor byggeriet af den 

kommende Femern-forbindelse funge-

rer som regional drivkraft. 

I forlængelse af dette er det projektets 

mål at støtte regionale vækstvirksom-

heders forudsætninger – herunder først 

og fremmest deres grundlæggende 

konkurrencekraft - for at kunne indgå 

som underleverandører i forbindelse 

med det kommende Femern Bælt byg-

geri. 

Sjælland 14.540.899 14.540.899 31-12-2021 DEM  

Vækst og Viden   

 

Projektet har udadtil fokus på at til-

byde kompetenceudvikling (kurser, 

seminarer, rådgivning etc.) med ud-

gangspunkt i virksomhedernes erklæ-

rede ønsker og behov.  

Bornholm 2.968.327 

 

         786.725  

 

31-08-2019 

 

Strukturfonds-

midler 

Vækstrettet kom-

petenceudvikling i 

SMV'er 

Styrke væksten i de deltagende virk-

somheder gennem et kompetenceaf-

klarings- og udviklingsforløb målrettet 

både ledelse og medarbejdere i mindst 

180 SMV´er inden for prioriterede 

segmenter: sund-, grøn-, kreativ og 

smart vækst.  

Hovedstaden 23.646.855 5.058.496 31-05-2020 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

Den kreative og 

kompetente mad-

scene - Vækst gen-

nem kreativitet og 

viden i Greater Co-

penhagens mad-

branche  

Der gennemføres en række målrettede 

forløb, der styrker relevante kompe-

tencer hos de deltagende virksomhe-

der. Målgruppen er fødevarebranchens 

små- og mellemstore virksomheder, 

der indgår i hele værdikæden fra jord 

til bord undtagen de primære erhverv. 

Hovedstaden 8.877.142 4.377.880 30-04-2020 Strukturfonds-

midler 

SMART Greater 

Copenhagen – Di-

gitalt kompetence-

løft i små og mel-

lemstore virksom-

heder  

Projektet skal skabe vækst i regionens 

SMV’er ved at øge deres digitale kom-

petencer. For få SMV’er investerer 

strategisk i medarbejdernes kompeten-

celøft; også når det gælder digitale 

kompetencer. SMV’erne mangler vi-

den om, hvilke fagkurser der skal ind-

købes til hvilke jobfunktioner, ligesom 

formen på kurser ofte er utidssvarende. 

Hovedstaden 4.842.788 4.650.103 30-11-2021 Strukturfonds-

midler 

KOMPETENCE-

FORSYNINGmidt 

2.0 - Vækstrettet 

kompetenceudvik-

ling  

Projektet søger at løse et kompetence-

forsyningsbehov hos de små og mel-

lemstore virksomheder og at påbe-

gynde et udviklingsarbejde i form af at 

sammentænke de tre politikområder 

(erhverv, beskæftigelse og uddan-

nelse) i lokale koordinerende samar-

bejder (LKS). 

Midtjylland 15.500.000 11.123.542 31-12-2020 Strukturfonds-

midler 

Akademiker i er-

hvervslivet 
Projektet skal udvikle metoder/model-

ler, der kan bidrage til ny viden, udvik-

ling og vækst hos deltagende SMV’er 

og samtidig øge beskæftigelsen blandt 

Midtjylland 6.255.653 6.255.653 31-12-2021 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

kandidater fra Arts, ved at have fokus 

på SMV’ernes behov for innovation og 

udvikling.  

Digital Vækstkul-

tur i SMV  
I løbet af projektperioden vil partnerne 

hjælpe SMV’er til at opnå nye digitale 

kompetencer, med stigende produkti-

vitet og konkurrenceevne i deltager-

virksomhederne som resultat. 

Landsdæk-

kende  

7.882.343 2.054.969 29-02-2020 Strukturfonds-

midler 

Digital ledelses-

kultur 
Digital ledelseskultur er et kompeten-

ceudviklingsprogram, som over 3 år 

vil styrke de digitale kompetencer hos 

ledere og nøglemedarbejdere via mål-

rettede og skræddersyede kompetence-

forløb, der tager udgangspunkt i virk-

somhedernes problemstillinger, behov 

og ambitioner, samt virksomhe-

dens/lederens faglige domæne. 

Landsdæk-

kende 

18.008.292 17.426.990 31-08-2021 Strukturfonds-

midler 

Compress  Projektet vil hjælpe SMV´er indenfor 

fremstillingssektoren med at blive 

mere ressourceeffektive. Virkemid-

lerne er primært viden- og kompeten-

ceudvikling, der skal sætte medarbej-

derne i stand til at omsætte deres kend-

skab til produktionsprocesser, råstof-

fer og halvfabrikata til effektiv anven-

delse af ressourcerne, der også omfat-

ter virksomhedens forbrug af energi og 

vand. 

Landsdæk-

kende 

12.737.286 5.979.244 

 

10-03-2020 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

Compress Sjæl-

land  
Projektet vil hjælpe SMV´er inden for 

fremstillingssektoren med at blive 

mere ressourceeffektive.  

Virkemidlerne er primært viden- og 

kompetenceudvikling, der skal sætte 

medarbejderne i stand til at omsætte 

deres kendskab til produktionsproces-

ser, råstoffer og halvfabrikata til effek-

tiv anvendelse af ressourcerne, der 

også omfatter virksomhedens forbrug 

af energi og vand. 

Sjælland 2.250.037 293.517 01-11-2019 Strukturfonds-

midler 

Digital Vækstkul-

tur i SMV Sjælland  
I løbet af projektperioden vil partnerne 

hjælpe SMV’er til at opnå nye digitale 

kompetencer, med stigende produkti-

vitet og konkurrenceevne i deltager-

virksomhederne som resultat. 

Sjælland 1.377.480 457.304 31-01-2020 Strukturfonds-

midler 

Digital ledelses-

kultur Sjælland 
Digital ledelseskultur er et kompeten-

ceudviklingsprogram, som over 3 år 

vil styrke de digitale kompetencer hos 

ledere og nøglemedarbejdere via mål-

rettede og skræddersyede kompetence-

forløb, der tager udgangspunkt i virk-

somhedernes problemstillinger, behov 

og ambitioner, samt virksomhe-

dens/lederens faglige domæne. 

Sjælland 18.501.334 18.099.501 31-08-2021 Strukturfonds-

midler 

NEXT STEP ver-

sion 2  
Projektet tilbyder de deltagende virk-

somheder inden for fødevareområdet 

målrettede konkrete og etablerende 

Nordjylland 1.110.244 180.618 31-10-2019 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

udviklingsforløb, som vil udmønte sig 

i konkrete markedsudviklings- og ek-

sporttiltag. 

Vækst via Viden - 

tilførsel af højtud-

dannet arbejdskraft    

Formålet med dette projekt er at sikre 

vækst og beskæftigelse i de nordjyske 

virksomheder. Dette vil ske gennem 

matchning af dimittender, der har af-

sluttet en videregående uddannelse, og 

som kan være medvirkende til at for-

løse vækstpotentiale hos en virksom-

hed med et fastsat mål i en vækststra-

tegi. 

Nordjylland 10.580.299 3.465.590 31-12-2020 Strukturfonds-

midler 

Vilje til Vækst   Formålet med Vilje til Vækst er at 

adressere de nordjyske vækstudfor-

dringer ved 1) at fremme den interna-

tionale orientering samt 2) at få flere 

nordjyske virksomheder ind i solide 

vækstforløb (flere vækstvirksomhe-

der). 

Nordjylland 18.316.757 9.503.851 31-12-2020 Strukturfonds-

midler 

Digitale veje til 

vækst - SMV kom-

petence 

Formålet med projektet er at indfri 

små- og mellemstore virksomheders 

vækstpotentiale gennem digitalisering, 

automatisering og innovationsevne in-

den for de områder, der er beskrevet i 

Region Sjællands Vækst og udvik-

lingsstrategi. 

Sjælland 10.166.219 9.742.517 14-05-2021 Strukturfonds-

midler 

SMV Strategi Styrkelse af de strategiske kompeten-

cer og den organisatoriske kapacitet i 

Sjælland 25.673.715 25.673.715 31-12-2021 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

sjællandske SMV’er. Det sætter virk-

somhederne i stand til at træffe strate-

giske beslutninger i overensstemmelse 

med deres vækststrategi og reagere 

fleksibelt og agilt på fx den teknologi-

ske udvikling og afsætningsmulighe-

derne. 

Kompetencer til 

vækst  
Formålet med projektet er at tilføre 

højtuddannet arbejdskraft til små og 

mellemstore virksomheder i Region 

Sjælland. De deltagende virksomheder 

har et vækstpotentiale, der kan forløses 

ved tilførsel af højtuddannet arbejds-

kraft. 

Sjælland 9.077.700 8.066.031 31-03-2022 Strukturfonds-

midler 

KOMPAS      Projektet skal skabe vækst, produktivi-

tetsforøgelse og beskæftigelse i syd-

danske SMV´er via en række kompe-

tenceudviklende aktiviteter for de del-

tagende virksomheder. Aktiviteterne 

fokuserer på tilførsel af ny viden og 

akademisk arbejdskraft til SMV'er in-

den for Sundheds- og Velfærdsinnova-

tion, Energi og Oplevelseserhverv. 

Syddanmark 8.306.686 2.022.919 31-12-2019 Strukturfonds-

midler 

Design Innovation   Projektets formål er at tilføre strategisk 

kompetenceudvikling til ledere, udvik-

lingsansvarlige og øvrige medarbej-

dere i vækstorienterede virksomheder. 

Aktiviteterne i ansøgningen har fokus 

Syddanmark 8.019.573 3.537.610 31-12-2020 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

på at skabe vækst og innovation i de 

deltagende virksomheder samt at 

styrke de ansattes evne til forandring 

via virksomhedsrettet kompetenceud-

vikling inden for design. 

Globale Vækst-

Kompetencer  
Fokus er på internationalisering og for-

retningsudvikling for at sikre øget 

vækstskabelse, omsætning og eksport i 

virksomhederne. Kompetenceudvik-

lende aktiviteter gennemføres med ud-

gangspunkt i virksomhedens vækst- og 

uddannelsesplan og veluddannede res-

sourcer matches med virksomhederne 

ud fra konkrete internationaliserings-

opgaver. 

Syddanmark 11.568.882 3.577.485 30-09-2020 Strukturfonds-

midler 

Danske Turisme-

kompetencer  
Projektet vil videreudvikle, koordinere 

og styrke kompetenceudviklingsind-

satsen for turismeerhvervet. Projektet 

vil arbejde på tværs af de tre forret-

ningsområder i dansk turisme - Storby-

turisme, Erhvervs- og Mødeturisme og 

Kyst- og Naturturisme - samt uddan-

nelsesudbydere, destinationer og orga-

nisationer om det fælles mål at styrke 

dansk turismes konkurrenceevne. 

Syddanmark 11.032.170 7.723.161 29-02-2020 Strukturfonds-

midler 

Co-Create Sydfyn 

I 
De fire kommuner Svendborg, Ærø, 

Langeland og Faaborg-Midtfyn ønsker 

at facilitere innovation og vækst inden 

Syddanmark 5.702.306 4.978.927 31-08-2021 Strukturfonds-

midler 
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Nuværende pro-

jektportefølje 

      

for det maritime område og inden for 

IT via kompetenceudvikling og øget 

samarbejde.  

Styrket erhverv i 

gadeplan  
Formålet er at styrke den lokale detail-

handel, således at de understøtter de 

sydfynske kommuners styrkeposition i 

forhold til Oplevelseserhverv og tu-

risme, som beskrevet i den fælles hel-

hedsorienterede indsats. Langt overve-

jende er SMV’erne små, ejerledede, 

special-detailhandlende (erhverv i ga-

deplan) med under tre ansatte 

Syddanmark 6.783.910 5.136.531 31-12-2020 Strukturfonds-

midler 

Vækstrettet kom-

petenceudvikling  
Projektets formål er at sikre private 

virksomheder kvalificeret arbejdskraft 

gennem kompetenceudvikling af le-

delse og medarbejdere med netop de 

kompetencer, som virksomhederne ef-

terspørger. Projektet er målrettet små- 

og mellemstore virksomheder indenfor 

robot-, den stålproducerende- samt fø-

devarebranchen. 

Syddanmark 25.138.048 22.078.038 31-08-2021 Strukturfonds-

midler 
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