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Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af en pulje på i alt 22,5 mio. kr., 

heraf 15,0 mio. kr. fra Socialfonden og 7,5 mio. kr. af de decentrale erhvervsfremme-

midler (DEM) til ansøgninger vedrørende ”rådgivning og vejledning til nye iværk-

sættere”. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 13. maj 2019 at indkalde ansøgninger 

indenfor temaet rådgivning og vejledning af nye iværksættere. Bestyrelsen afsatte en 

samlet økonomisk ramme på 22,5 mio. kr. til indsatsen. 

 

Indsatsen skal rette sig mod den brede gruppe af iværksættere og har til formål at 

understøtte iværksætterne i opstartsfasen, således deres virksomheds overlevelses- og 

udviklingschancer øges. Indsatsen kan fx rumme vejledning, netværksrelationer, 

mentorordninger og støtte til køb af rådgivning, herunder køb af specialiseret privat 

rådgivning inden for mere generel forretningsforståelse, iværksætterkompetencer, 

men også fx patentering, internationalisering, certificering m.v. 

 

Aktørlandskabet indenfor dette område udgøres primært af 1) kommunerne, der til-

byder vejledning af generisk og grundlæggende karakter, af 2) de tværkommunale 

erhvervshuse, som tilbyder individuel specialiseret vejledning, af 3) universiteter og 

øvrige uddannelsesinstitutioner, som i varierende grad har indsatser, som fremmer 

iværksætteri, samt af 4) en række private aktører, der dels tilbyder adgang til iværk-

sættermiljøer, netværk mv. 

 

Aktiviteterne i ansøgningerne skal supplere de indsatser, der allerede finder sted i 

ovennævnte aktørkreds. Der forventes en indsats med en række tilbud, som målrettes 

iværksætternes konkrete behov.  

 

Modtagne ansøgninger 

Der er modtaget otte ansøgninger, heraf to ansøgninger om tillægsbevillinger til alle-

rede eksisterende projekter. Der er i alt søgt om 41 mio. kr., heraf 28,6 mio. kr. fra 

Socialfonden og 12,4 mio. kr. DEM.  Der er flere af de modtagne ansøgninger, der 

opnår en høj score og vil kunne imødekommes ud fra en faglig betragtning. Af hensyn 

til de begrænsede midler og overvejelser om at undgå overlap indstilles ét projekt til 

tilsagn, fire projekter til afslag og tre projekter til drøftelse. 

 

Følgende ansøgninger indstilles til tilsagn (ansøger i parentes) 

- Startup Viborg - Udvikling og styrkelse af iværksætterkultur (ViborgEgnens Er-

hvervsråd). Scorer 65 point. 

 

Følgende ansøgninger indstilles til drøftelse (ansøger i parentes) 

- IværksætterDanmark – IvDK (Erhvervshus Hovedstaden S/I). Scorer 65 point. 
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- Tillægsbevilling - Greater Copenhagen Food Startup (Erhvervshus Hovedstaden 

S/I). Scorer 68 point 

- Tillægsbevilling - Innovativ Vækst (Erhvervshus Nordjylland S/I). Scorer 73 

point.  

 

Følgende projekter indstilles til afslag (ansøger i parentes) 

- PowerUdviklingskonceptet (Den Selvejende Institution ProVarde). Scorer 52 

point. 

- Fremme af iværksætteri i kommuner udenfor studiebyer (UdviklingVejen). Sco-

rer 45 point. 

- Startup Borgen - intensivt iværksætterforløb (Startup Borgen). Scorer 34 point. 

- KvinVirk (Vordingborg Erhverv A/S). Scorer 30 point. 

 

Indholdet i projektet, der indstilles til tilsagn  

Projektet ”Startup Viborg”, har fokus på at understøtte iværksætterne i opstartsfasen, 

så deres virksomheds overlevelses- og udviklingschancer øges. Projekt har et lokalt 

afsæt og vil fokusere på nystartede iværksættere i op til 2 år, der har en godkendt 

forretningsplan og ønsker at udvikle deres kompetencer uanset branche eller fag. Det 

vil være en forudsætning for tilsagn, at ansøger indgår et samarbejde med Erhvervs-

hus Midtjylland, så der sikres en arbejdsdeling, som er i overensstemmelse med ram-

meaftalen for Erhvervshusene. 

 

Indholdet i projekterne, der indstilles til drøftelse  

Tre ansøgninger indstilles til drøftelse. ”IværksætterDanmark” er et nyt og lands-

dækkende projekt med alle Erhvervshusene som deltagere. De to andre projekter, 

Innovativ Vækst og Greater Copenhagen Food StartUp, er ansøgninger om tillægs-

bevillinger, som har fokus på udvalgte geografiske områder (hhv. Nordjylland og 

Hovedstaden) og er søgt af de respektive erhvervshuse i disse to områder. Projek-

terne er kort beskrevet nedenfor. 

 

Sekretariatet beder bestyrelsen om at drøfte de tre ansøgninger og tage stilling til, om 

de midler, der er tilbage i puljen efter et tilsagn til ”Startup Viborg”, vil imødekomme 

den fælles ansøgning fra Erhvervshusene, og lade dette projekt udgøre det fremadret-

tede tilbud til nye iværksættere i hele landet, eller om de to tillægsbevillingsansøg-

ninger skal imødekommes. Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen vælger en af to mo-

deller: 

 

• Alternativ A: Projektet IværksætterDanmark imødekommes med et delvist 

tilsagn (i alt op til 20.185.468,35 kr.; Ansøgt beløb i alt 22.477.113,10 mio. 

kr.), mens de 2 tillægsbevillingsansøgninger, som er indsendt af henholdsvis 

Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Hovedstaden, meddeles afslag.  

• Alternativ B: Projektet IværksætterDanmark imødekommes med et delvist 

tilsagn (i alt op til 13.914.488,79 kr.) og samtidig meddeles tilsagn til de 2 

tillægsbevillingsansøgninger, som er indsendt af henholdsvis Erhvervshus 

Nordjylland (i alt op til 1.842.194,89 kr.) og Erhvervshus Hovedstaden (i alt 

op til 3.507.687,23 kr.). 
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Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen vælger alternativ A, da det bedst understøtter 

intentionen om et forenklet erhvervsfremmesystem, hvor Erhvervshusenes tilbud til 

iværksætterne er ensartede på tværs af landet, og hvor der ikke er forskellige over-

lappende tilbud til den samme målgruppe. 

Såfremt alternativ B vælges, vil der skulle indsættes krav om, at projekterne, der 

modtager tillægsbevillinger, skal koordineres med det store, nye fælles iværksætter-

projekt ”IværksætterDanmark”, så virksomhederne ikke oplever overlappende akti-

viteter og tilbud.  

 

IværksætterDanmark 

Ansøgningen ”IværksætterDanmark” fra Erhvervshus Hovedstaden er et samlet 

landsdækkende initiativ rettet mod den brede gruppe af iværksættere i hele Danmark, 

hvor indsatsen skal virke som et supplement til den allerede eksisterende indsats ved 

især kommuner og erhvervshuse. Projektet vil bestå af kompetenceforløb om speci-

fikke temaer, branche- og temaspecifikke, og forløb særligt målrettet kvinder, samt 

netværksforløb for mere etablerede iværksættere. Som led i opstarten af projektet vil 

der blive etableret strategiske samarbejder med relevante lokale, kommunale og fag-

lige aktører.  

 

Projektet er indstillet til drøftelse, fordi samspillet mellem erhvervshusene, som ud-

gør partnerskabet i projektet, og kommuner og lokale erhvervsfremmeaktører kun er 

sparsomt beskrevet i ansøgningen. Det er en svaghed i lyset af, at den kommunale 

erhvervsservice spiller en betydelig rolle på iværksætterområdet, og fordi det risike-

rer af hæmme den lokale forankring og projektets evne til at møde forskellige lokale 

behov. 

 

Den sparsomme beskrivelse af samspillet skaber en risiko for, at de ambitiøse måltal, 

der er opsat i projektet, ikke kan leveres. Det fremgår dog af ansøgningen, at strate-

giske samarbejder med relevante lokale, kommunale og faglige aktører vil blive etab-

leret som led i opstarten af projektet.  

 

Ved beslutning om et tilsagn til projektet IværksætterDanmark indstilles det, at den 

del af ansøgningen, som vedrører Sjælland, tildeles det fulde beløb, der er ansøgt, 

mens ansøgningen, som vedrører resten af landet, reduceres. Når beløbet til Sjælland 

fastholdes uændret, skyldes det forpligtelser i Socialfonden ift. denne region. 

 

Tillægsansøgninger vedr. Innovativ Vækst og Greater Copenhagen Food Startup 

Projektet ”Innovativ Vækst” er et igangværende projekt i Nordjylland, hvor hovedsa-

geligt ledige, nyuddannede dimittender kan få mulighed for at arbejde på deres for-

retningsidé.  

 

Projektet ”Greater Copenhagen Food Startup” har til formål at sikre overlevelse og 

stimulere vækst for fødevare- og madoplevelsesiværksættere gennem et målrettet 

workshop- og acceleratorprogram, der kan udvikle, skalere og professionalisere virk-

somhedernes aktiviteter. 
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Begge disse projekter er karakteriseret ved at være igangværende, regionalt foran-

krede projekter med aktiviteter, som er efterspurgt af målgruppen, ligesom der er 

etablerede partnerskaber omkring begge projekter.  Der foreligger ikke formelle eva-

lueringer af de to projekter. 

 

Projekterne er indstillet til drøftelse, da der er risiko for overlap mellem de to tillægs-

bevillingsansøgninger og IværksætterDanmark ansøgningen, der er landsdækkende, 

såfremt alle ansøgninger meddeles tilsagn.  

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der også for de øvrige tilsagn være behov 

for opfølgende sagsbehandling inden udstedelse af endeligt tilsagn. Det vedrører sær-

ligt fuldstændigheden af oplysninger til brug for legalitetskontrollen, herunder fx 

yderligere oplysninger om projektaktiviteterne. Følgelig kan projektaktiviteter i den 

videre sagsbehandlingsproces blive vurderet som ikke støtteberettigede. Det kan be-

tyde et endeligt tilsagnsbeløb, der er mindre end indstillet af bestyrelsen. 

 

Såfremt bestyrelsen beslutter at yde betinget tilsagn til IværksætterDanmark, vil snit-

fladen mellem projektets aktiviteter og de kerneopgaver, som Erhvervshusene i for-

vejen skal løfte inden for deres eksisterende basisbevilling, endvidere skulle afklares 

nærmere. Hertil kommer en afklaring af snitflader og samarbejde med den lokale er-

hvervsservice. Samtidig betinges tilsagnet til erhvervshusene af, at der ikke indgår 

udgifter til aktiviteter, der allerede finansieres af erhvervshusenes basisbevilling.  

 

Endelige tilsagn forventes udstedt i løbet af december. 

 

Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 5.4.2. 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 bedes drøfte, hvilke af de tre projekter, der er indstillet til drøftelse, som 

skal meddeles tilsagn, herunder vælge mellem følgende modeller:  

 

A. Projektet IværksætterDanmark imødekommes med et delvist tilsagn, mens 

de to ansøgninger om tillægsbevillinger, som er indsendt af henholdsvis Er-

hvervshus Nordjylland og Erhvervshus Hovedstaden, meddeles afslag.  

B. Projektet IværksætterDanmark imødekommes med et delvist tilsagn, og sam-

tidig tildeles tilsagn til de to ansøgninger om tillægsbevillinger, som er ind-

sendt af henholdsvis Erhvervshus Nordjylland og Erhvervshus Hovedstaden. 

 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen: 

- Godkender vedlagte indstillinger i bilag 5.4.2, samt  

- Drøfter og beslutter, om der udelukkende skal ydes tilsagn til ”Iværksætter-

Danmark – IvDK” (Erhvervshus Hovedstaden S/I), eller der også gives 
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tillægsbevillingerne til ”Innovativ Vækst ” (Erhvervshus Nordjylland S/I) og 

”Greater Copenhagen Food Startup” (Erhvervshus Hovedstaden S/I) (bilag 

5.4.3) 

 

 


	Bilag 5.4.1. Cover – Rådgivning og vejledning af nye iværksættere

