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Bilag 1.2. Orientering om indkomne uopfordrede ansøgninger  

 

Som aftalt på bestyrelsesmøde den 13. maj 2019 forelægges bestyrelsen en liste 

over indkomne uopfordrede ansøgninger. Sekretariatet for Danmarks Erhvervs-

fremmebestyrelse har modtaget 15 uopfordrede ansøgninger i perioden februar-

april 2019. Siden april er der ikke indkommet uopfordrede ansøgninger. Så vidt 

muligt er ansøgningerne henvist til initiativer på bestyrelsens hjemmeside.  

 

1. ”Arbejdsmarkedets blinde vinkel”  

Henvendelse modtaget: 19. februar 2019 

Idébeskrivelse modtaget: 7. marts 2019 

Afsender: Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Syn (Re-

gion Syddanmark) 

Projektidé: Udvikling af en generisk procesmodel for samarbejde mel-

lem synskonsulenter, jobcenterkonsulenter og virksomheder, der kan 

sikre blinde og svagtseendes inklusion på arbejdsmarkedet. 

Projektets varighed: 3 år 

Anslåede projektudgifter: 6,5 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 6,0 mio. kr. 

Projektet har søgt den strategiske pulje. 

  

2. ”Rådgivningsservice til fællesskabsøkonomier i landdistrikterne”  

Henvendelse modtaget: 4. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: 4. marts 2019 

Afsender: Kooperationen1 v./Kirsten Malling Olsen, Konsulent Malling 

O, Risskov 

Projektidé: Behovsanalyse, der peger frem mod konkret etablering af en 

rådgivningsservice for fællesskabsøkonomier 

Projektets varighed: 1 år 4 måneder 

Anslåede projektudgifter: 0,6 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 0,4 mio. kr.  

Ansøger er henvist til at orientere sig i initiativer annonceret på besty-

relsens hjemmeside.  

 

3. ”Digital Learning Factories” 

 
1 Kooperationen er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøko-

nomiske virksomheder. 
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Henvendelse modtaget: 1. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: 1. marts 2019 

Afsender: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 

Projektidé: Etablering af praksisfællesskab mellem virksomheder 

(SMV’er), rådgivere og videninstitutioner om afprøvning i on-site labo-

ratorier (factories), hvor der skabes test- og prototype-miljøer for nye 

digitale løsninger/teknologier, før virksomhederne investerer i nye løs-

ninger. 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: xxx 

Ansøgt finansiering: xxx 

Der har løbende været kontakt til ansøger, der er henvist til at søge under 

bestyrelsens digitaliseringsinitiativ. 

 

4. ”Innovation til vækstmarkeder i Østafrika”  

Henvendelse modtaget: 26. februar 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 

Afsender: Foreningen Access2innovation 

Projektidé: Med finansiering fra Vækstforum Nordjylland har Forenin-

gen Access2innovation udviklet en nordjysk forankret innovationsplat-

form, hvor primært nordjyske virksomheder i samarbejde med forskere 

og NGO’er har udviklet og testet kommercielt bæredygtige løsninger 

målrettet markedsmulighederne særligt i Østafrika. Platformen ønskes 

nu udvidet til hele landet. 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: xxx 

Ansøgt finansiering: xxx  

Der er løbende kontakt til ansøger, der har et igangværende struktur-

fondsprojekt. 

 

5. ”Sparringspartnernes mentornetværk”  

Henvendelse modtaget: 19. februar 2019 

Idébeskrivelse modtaget: 21. marts 2019 

Afsender: Foreningen Sparringspartnerne 

Projektidé: Landsdækkende udbredelse af foreningens aktiviteter, der 

tilbyder 20 timers gratis målrettet virksomhedssparring til iværksættere 

og SMV’er. Foreningens mentornetværk består af tidl. ejerledere og 

virksomhedsledere.  

Projektets varighed: 1 år 

Anslåede projektudgifter: 0,9 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 0,6 mio. kr. 

Projektet har ansøgt om midler under strategisk pulje. 

 

6. ”STEP RIGHT UP – CSR målrettet tekstil og modebranchen”  

Henvendelse modtaget: 15. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: 15. marts 2019 

Afsender: Lifestyle & Design Cluster 
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Projektidé: Etablering af en voucher-ordning til virksomheder inden for 

tekstil- og modebranchen med henblik på kapacitetsopbygning inden for 

samfundsansvar og cirkulære forretningsmodeller. 

Projektets varighed: 3 år 

Anslåede projektudgifter: 20 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 10 mio. kr.  – peger på Regionalfonden. 

Projektet har ansøgt om midler under strategisk pulje.  

 

7. Regionale indsatser i region Nordjylland  

Henvendelse modtaget: 14. februar 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 

Afsender: Business Region North 

Projektidé: I forbindelse med overgangen til det nye erhvervsfremmesy-

stem har en række nordjyske erhvervsfremmeinitiativer fået finansie-

ringsproblemer. På vegne af de 11 nordjyske kommuner og Region 

Nordjylland opfordres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at hono-

rere og videreføre  

- seks nordjyske klynger med 18,6 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 

- fælles nordjyske turismemarkedsføring med 10,8 mio. kr. i 2020 og 

13,1 mio. kr. i 2021 

- initiativet ”Strategisk investeringsprogram” i regi af Norddanmarks 

EU-kontor med min. 2,3 mio. kr. i 2020 

Projektets varighed: 2 år 

Anslåede projektudgifter: - 

Ansøgt finansiering: 63,4 mio. kr. 

Henvendelsen er besvaret med henvisning til relevante initiativer på be-

styrelsens hjemmeside, herunder klyngekonsolideringspuljen og strate-

gisk erhvervsfremmepulje samt turismepuljen. Flere af de i henvendel-

sen nævnte aktører har søgt i de nævnte puljer. 

 

 

8. ”Entreprise Europe Network”  

Henvendelse modtaget: 27. februar 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej  

Afsender: Norddanmarks EU-kontor 

Projektidé: Netværket Entreprise Europe Network er EU kommissio-

nens erhvervsfremmenetværk. Netværket er bygget op om regional til-

stedeværelse i alle regioner i mere end 60 lande og er en krumtap i EU 

kommissionens arbejde for at øge konkurrenceevnen for europæiske 

SMV’er. 

Projektets varighed: 2019 – ønske om fortsat finansiering 

Anslåede projektudgifter: 24,5 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 4,9 mio. kr. 

Projektet har ansøgt om midler under strategisk pulje. 

 

9. ”Elite Academy” 

Henvendelse modtaget: 10. april 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 



 4/6 

 

 

Afsender: Metier Gruppen ApS 

Projektidé: Samarbejde mellem uddannelsessektoren og erhvervslivet 

om at uddanne elitesportsfolk i ledelse og knytte bånd til erhvervslivet 

ved at tilbyde uddannelse sammen med elitesportsfolk. 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: 2-3 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: - 

Henvendelsen er henvist til kommende annoncering vedr. kvalificeret 

arbejdskraft. 

 

10. ”Uddannelsesvejen til vækst”  

Henvendelse modtaget: 5. april 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 

Afsender: Projektsekretariat for EUC Sjælland, Roskilde Handelsskole 

og Køge Handelsskole 

Projektidé: Projektet er en videreudvikling af projekt Uddannelsesvejen 

til vækst med henblik på at opkvalificere ufaglærte til faglærte inden for 

brancher, hvor der er behov for faglært arbejdskraft. Der er fokus på 

ufaglærte medarbejdere, der er beskæftiget i SMV’er. Projektet nyder 

opbakning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), det 

regionale arbejdsmarkedsråd for Sjælland og de medvirkende kommu-

ner/jobcentre. 

Projektets varighed: 2 år 

Anslåede projektudgifter: 31,4 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 18,8 mio. kr. 

Henvendelsen er besvaret med henvisning til relevante initiativer på be-

styrelsens hjemmeside, herunder annonceringen vedr. kvalificeret ar-

bejdskraft.   

 

11. ”Forstærkede lokale erhvervsbymidter”  

Henvendelse modtaget: 27. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Ja 

Afsender:  Kalundborg Kommune 

Projektidé: Projektet har til formål at styrke virksomhedernes strategi-

ske, forretningsmæssige og digitale kompetencer gennem strategiwork-

shops, individuel virksomhedsopfølgning, temamoduler samt organisa-

tions- og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. 

Projektets varighed: 3 år 

Anslåede projektudgifter: 12,1 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 12 mio.kr. 

Henvendelsen er besvaret med henvisning til den strategiske pulje, der 

dog ikke er ansøgt. 

 

12. ”Kvalificering af arbejdskraft” 

Henvendelse modtaget: 3. april 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 

Afsender: AMU Nordjylland 
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Projektidé: Den grønne branche (anlægsgartnere, greenkeepers, 

groundsmen, jordbrugsteknologer, landskabsarkitekter mv.) vil starte et 

partnerskab på tværs af uddannelsesinstitutioner, interesseorganisatio-

ner, virksomheder, kommuner og leverandører i hele landet for at løse 

udfordringen med mangel på elever på uddannelserne 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: - 

Ansøgt finansiering: - 

Henvendelsen er besvaret med henvisning til relevante initiativer på be-

styrelsens hjemmeside.  

 

13. “Byg din business – Iværksætter/Start up-accelerator”  

Henvendelse modtaget: 27. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Ja 

Afsender: Byg din business IVS 

Projektidé: Udbredelse af kendskabet til Byg din business, der er et on-

line iværksætter-accelerator program. Indtil nu har 72 personer, heraf 70 

kvinder, gennemført et forløb i det digitale læringsunivers for iværksæt-

tere 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: 720.000 kr. 

Ansøgt finansiering: 500.000 kr.  

Ansøger er henvist til at orientere sig i initiativer på bestyrelsens hjem-

meside.   

 

14. ”Virksomhedsprogram med henblik på hjemtag af EU-midler” 

Henvendelse modtaget: 7. marts 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Nej 

Afsender: Norddanmarks EU-Kontor 

Projektidé: Støtte til virksomheder for at hjemtage tilskud fra forskellige 

EU-virksomhedsprogrammer. Indsatsen er tidligere støttet af de regio-

nale vækstfora. 

Projektets varighed: - 

Anslåede projektudgifter: 3,1 mio. kr. 

Ansøgt finansiering: 3,7 mio. kr. 

Projektet har ansøgt om midler under strategisk pulje. 

 

15. Sikring af den danske repræsentation på MIPIM 2020  

Henvendelse modtaget: 10. maj 2019 

Idébeskrivelse modtaget: Ja 

Afsender: Byggesocietetet 

Projektidé: Sikring af dansk repræsentation på Europas største ejen-

domsmesse MIPIM. Formålet er at tiltrække udenlandske investorer til 

gavn for bygge- og ejendomsbranchen og kommunerne. Messen har i en 

årrække været støttet med erhvervsfremmemidler fra Region Hovedsta-

den. 

Projektets varighed: Årlig begivenhed. 

Anslåede projektudgifter: 2,5 mio. kr. 
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Ansøgt finansiering: 1,0 mio. kr. 

Projektet falder ikke naturligt inden for et af de aktuelle eller kommende 

annonceringer. Ansøgninger af denne type vil typisk skulle rettes til ope-

ratører af igangværende eksportprogrammer. Ansøger er telefonisk ori-

enteret herom.  

 


