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Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af en pulje på i alt 30 mio. kr., 

herunder 20,0 mio. kr. fra Socialfonden og 10,0 mio. kr. af de decentrale erhvervs-

fremmemidler (DEM) til ansøgninger vedrørende ”specialiseret rådgivning og støtte 

til vækstiværksættere”. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 13. maj 2019 at indkalde ansøgninger inden 

for temaet specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere. Bestyrelsen afsatte 

en samlet økonomisk ramme på 30 mio. kr. til indsatsen. 

 

Indsatsen skal understøtte iværksættervirksomheder med et særligt skaleringspoten-

tiale. Der skal tages afsæt i iværksætternes identificerede specifikke behov og udvik-

lingsbarrierer, som skal adresseres gennem sammenhængende og intensive kompe-

tenceudviklings- og rådgivningsforløb, der som udgangspunkt skal udføres af private 

rådgivere. 

  

Indsatsen skal accelerere iværksætteres udvikling med henblik på at styrke deres kon-

kurrencekraft. Indsatsen skal ske i tilknytning til de eksisterende private og offentlige 

inkubatormiljøer, acceleratorer mv. og være et supplement til de aktiviteter, der fore-

går i startup-økosystemerne i dag. Der forventes en indsats, der er særligt tilrettelagt 

med henblik på at accelerere iværksættervirksomhedernes udvikling. 

 

Aktørlandskabet indenfor iværksætterområdet udgøres af kommunerne, der tilbyder 

vejledning af generisk og grundlæggende karakter, af de tværkommunale erhvervs-

huse, som tilbyder individuel specialiseret vejledning, af universiteter og øvrige ud-

dannelsesinstitutioner, som i varierende grad har indsatser, som fremmer iværksæt-

teri, samt af en række private aktører, der tilbyder adgang til iværksættermiljøer, samt 

adgang til private eller offentligt medfinansierede acceleratorprogrammer. 

 

Modtagne ansøgninger  

Der er modtaget 8 ansøgninger, hvor der i alt er søgt om 41,3 mio. kr. fra Socialfon-

den og 20,2 mio. kr. DEM.  

 

Der er flere af ansøgningerne, der opnår en høj score, og vil kunne imødekommes ud 

fra en faglig betragtning. Af hensyn til de begrænsede midler – og fordi to ansøgnin-

ger vedrører samme geografi – indstiller sekretariatet bestyrelsen om at foretage en 

prioritering blandt de indkomne ansøgninger, der retter sig mod Sjælland. 

 

Der indstilles to ansøgninger til tilsagn, to ansøgninger (der vedrører indsatser på 

Sjælland) til drøftelse og fire ansøgninger til afslag.  

 

Følgende ansøgninger indstilles til tilsagn (ansøger i parentes) 
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- Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC – den 

del, som vedrører alle områder af Danmark fraregnet Sjælland (Erhvervshus 

Hovedstaden S/I). Scorer 74 point. 

Ansøgningen indstilles til et reduceret beløb i forhold til det ansøgte på 

13.469.116,12 kr. fra Socialfonden og 6.734.558,06 kr. DEM. (ansøgt beløb: 

Socialfonden: 16.700.000 mio. kr.; DEM 8.350.000 kr.), da det vurderes, at 

dele af Erhvervshusenes deltagelse i projektet ikke er i overensstemmelse 

med Lov om Erhvervsfremme, jf.  indstillingsnotatet.  

- Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech Virksomheder (Green Tech 

Center ApS). Scorer 70 point. 

 

Følgende projekter indstilles til drøftelse (ansøger i parentes): 

- Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere i Region Sjælland 

(Danmarks Tekniske Universitet). Scorer 68 point.   

- Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC – Sjæl-

land (Erhvervshus Hovedstaden S/I). Scorer 67 point. 

 

Følgende projekter indstilles til afslag (ansøger i parentes): 

- Sustain - Fostering Food Start-ups Øvrige regioner (Spring Nordic ApS). 

Scorer 60 point. 

- GROW - Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværksættere i den digi-

tale visuelle industri (Vision Denmark). Scorer 60 point. 

- Impact StartUp - Iværksætteroverlevelse og vækstkapital (Den Sociale Kapi-

talfond Management ApS). Scorer 55 point. 

- Sustain - Fostering Food Start-ups Region Sjælland (Spring Nordic ApS). 

Scorer 50 point. 

 

Indholdet i projekterne, der indstilles til tilsagn 

De projekter, der indstilles til tilsagn, vil samlet set bidrage til at understøtte iværk-

sættervirksomheder med et særligt skaleringspotentiale ved at tage afsæt i iværksæt-

ternes identificerede, specifikke behov og udviklingsbarrierer - og adressere disse 

gennem sammenhængende og intensive kompetenceudviklings- og rådgivningsfor-

løb.  

 

Projektet ”Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC” (øv-

rige regioner) er bredt rettet mod virksomheder med særligt skaleringspotentiale og 

vil søge at styrke iværksætterne på et tidligt tidspunkt ved at øge deres læringsoptag 

og læringsintensitet i forhold til mere generiske iværksætterkompetencer. Geografisk 

set dækker denne del af projektet hele landet undtaget Sjælland. 

 

Projektet ”Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech Virksomheder” har fokus på 

at hjælpe iværksættere, som opererer inden for grøn teknologi, med at få deres ser-

vice/produkt ud på markedet. Geografisk tager projektet afsæt i Vejle/Trekantområ-

det. 
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Sekretariatet vurderer, at de to projekter med fordel kan koordinere deres indsatser, 

da der er et delvist geografisk og ydelsesmæssigt overlap. Det vil være et krav i til-

sagnet, at projekterne indgår en aftale om at koordinere, så virksomhederne ikke op-

lever overlappende aktiviteter og tilbud. 

 

 

 

Indholdet i projekterne, der indstilles til drøftelse  

To ansøgninger indstilles til drøftelse. Begge indsatser vedrører indsatser afgrænset 

til region Sjælland. Begge ansøgninger scorer højt og næsten ens. Det er imidlertid 

kun den ene ansøgning, der kan imødekommes, da begge projekter lægger beslag på 

hele det beløb, der kan anvendes, og da begge ansøgninger retter sig mod Sjælland, 

jf. denne regions status som overgangsregion. 

 

Det ene projekt, ”Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere” med 

DTU Risø som ansøger, har et særligt afsæt i potentialer og udfordringer i region 

Sjælland og vil specifikt fokusere på temaerne bæredygtig industri og digitalisering 

som ramme for målgruppen. Det andet projekt ”Vækstiværksætterprojekt ved Acce-

lerace, Erhvervshusene, og DDC” har søgt til en landsdækkende indsats, jf. ovenfor, 

men har (som krævet af sekretariatet), indsendt en særskilt ansøgning, som specifikt 

vedrører Sjælland grundet regionens særstatus om ”overgangsregion”.  

 

Det er sekretariatets vurdering, at projektet ”Acceleration af bæredygtige og digitale 

vækstiværksættere” meget tydeligt tager afsæt i nogle særlige potentialer i region 

Sjælland og bygger ovenpå et eksisterende regionalt økosystem for innovation og 

iværksætteri. Dog trækker det ned, at ansøger dels ikke på forhånd har etableret sam-

arbejde med eller har interessetilkendegivelser fra aktører i det bredere erhvervsfrem-

mesystem på Sjælland (kommuner, erhvervshuse m.fl.) og at projektet ikke beskriver 

sammenhængen med en række af de øvrige landsdækkende aktører og iværksætter-

miljøer.    

  

Projektet ”Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC” 

(Sjælland) udgør ét samlet projekt sammen med den ansøgning, som er indstillet til 

tilsagn, og som geografisk dækker resten af landet. Det vil sige, at et tilsagn til dette 

projekt umiddelbart vurderes at bidrage til forenkling og sammenhæng på tværs af 

landet. Til gengæld er der ikke tydeligt sandsynliggjort, hvordan der skal sikres ko-

ordinering mellem de igangværende indsatser på samme område i Region Sjælland, 

eller hvordan projektet vil supplere eksisterende indsatser. Samtidig indgår Erhvervs-

hus Sjælland ikke i styregruppens koordinering af aktiviteterne, hvilket vurderes at 

være en svaghed for sammenhængen på tværs i projektet. Dette vil der dog kunne 

stilles krav om i den videre sagsbehandling. 

 

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter de to ansøgninger og tager stilling til 

hvilken, man vil imødekomme. 

 

Videre proces 



 4/4 

 

 

Dagsordenspunkt 

5.3. 

Cover – Specialiseret rådgivning og støtte til vækstiværk-

sættere 
Bilag 5.3.1. 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udstedelse af endeligt tilsagn. Det vedrører særligt fuldstændigheden 

af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder fx yderligere oplysninger om 

projektaktiviteterne. Følgelig kan projektaktiviteter i den videre sagsbehandlingspro-

ces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan betyde et endeligt tilsagnsbe-

løb, der er mindre end indstillet af bestyrelsen. Endelige tilsagn forventes udstedt i 

løbet af december. 

 

Samtidig betinges tilsagnet til Erhvervshusene af, at der ikke indgår udgifter til akti-

viteter, der allerede finansieres af erhvervshusenes basisbevilling. I den forbindelse 

indstilles det, at sekretariatets bemyndiges til at gå i yderligere dialog med ansøger 

om evt. budgettilpasninger og/eller budgetomfordeling, inden der udstedes endeligt 

tilsagn, såfremt der indgår udgifter der allerede er finansieret af basisbevillinger. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.3.2. over ansøgninger, ansøgte beløb, geografisk 

dækning, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn. 

 

Ansøgningerne er i deres helhed tilgængelige for bestyrelsen i Admincontrol. 

 

Drøftelse Bestyrelsen kan drøfte og beslutte om der for region Sjælland skal ydes tilsagn til 

projektet ”Acceleration af bæredygtige og digitale vækstiværksættere” (DTU Risø) 

eller projektet ”Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC 

(vedr. region Sjælland).  

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Godkender vedlagte indstillinger i bilag 5.3.2, samt 
- Drøfter og træffer beslutning om der skal ydes tilsagn til ”Acceleration af 

bæredygtige og digitale vækstiværksættere” (på Sjælland) (DTU Risø) eller 

”Vækstiværksætterprojekt ved Accelerace, Erhvervshusene, og DDC – vedr. 

region Sjælland” (Erhvervshus Hovedstaden S/I) (bilag 5.3.3.) 
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