
 

Bilag 5.4.2. Oversigtsnotat – Rådgivning og vejledning af nye iværksættere 

 

Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Socialfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Socialfond 
Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Startup Viborg - Udvikling og 

styrkelse af iværksætterkultur 

ViborgEgnens 

Erhvervsråd 

Viborg omegn  1.543.021,10 

 

750.000,00 

 

1.543.021,10 

 

750.000,00 

 

65 

 

A 

Projektet udspringer af et tidligere projekt i ViborgEgnens Erhvervsråd fra 2014-2018, hvor 121 ledige borgere i Viborg Kommune deltog i et afklaringsforløb. Med udgangspunkt i de 

tidligere erfaringer og succesrate, hvor mere end 80 pct. af de deltagende borgere kom ud af ledighed, er formålet med projektet at bygge videre på de eksisterende erfaringer for en bredere 

målgruppe, herunder førstartere og nystartede iværksættere op til 2 år, der har en godkendt forretningsplan. 

Tillægsbevilling - Innovativ 

Vækst 

Erhvervshus 

Nordjylland 

Region Nordjylland 1.842.194,89 0,00 1.842.194,89 

 

0,00 73 

 

B 

 

Projektet bidrager til at øge antallet af iværksættere, deres kompetencer og deres sandsynlighed for at overleve i Region Nordjylland. Det sker igennem indledende brede afklaringsforløb 

efterfulgt af specialiserede tilbud, der matcher den enkelte deltagers behov. AAU og UCN er bærende parter i projektet. 

Tillægsbevilling - Greater 

Copenhagen Food Startup 

Erhvervshus 

Hovedstaden S/I 

Region 

Hovedstaden 

2.338.458,15 

 

1.169.229,08 

 

2.338.458,15 1.169.229,08 

 

68 

 

B 

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 virksomhedernes aktiviteter. 

IværksætterDanmark - IvDK Erhvervshus 

Hovedstaden S/I 

Landsdækkende 14.984.742,12  

 

7.492.371,06  

 

13.456.978,90 

 

6.728.489,45 

 

65 

 

B 

Formålet med IværksætterDanmark er at øge kompetenceniveauet for nye iværksættere gennem kompetenceforløb, tematiserede og brancherettede forløb og mere intensive netværksforløb. 

Indsatsen skal således ses som et supplement til den basisservice, som erhvervshuse og kommuner allerede yder i dag.  

PowerUdviklingskonceptet Den Selvejende 

Institution ProVarde 

Sydjylland og 

Midtjylland 

2.061.100,00 0,00 0,00 0,00 52 

 

C 

Formålet med projektet er at screene 300 iværksættere, hvoraf 200 deltagere får vejledning via det etablerede erhvervsservicesystem, mens 100 deltagere går videre i et såkaldt 

PowerUdviklingskoncept. Konceptet bygger på en antagelse om, at den enkelte iværksætters personlige karakteristika fordrer forskellige individuelle behov og dermed forskelligt 

tilrettelagte forløb.  

Fremme af iværksætteri i 

kommuner udenfor 

studiebyer 

UdviklingVejen 

 

Sydjylland 1.565.579,75 

 

1.252.463,50 

 

0,00 0,00 45 

 

C 



Projekttitel Ansøger 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi  

Ansøgt Socialfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Socialfond 
Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling

* 

Formålet med projektet er at give potentielle faglærte iværksættere fra industri, detailhandel og håndværk bedre muligheder for at realisere muligheden for at blive iværksættere og at 

indsamle bidrag til udvikling af virksomhedsguiden. 

Startup Borgen - intensivt 

iværksætterforløb 

Startup Borgen 

 

Landsdækkende 3.577.752,50 

 

1.780.000,00 

 

0,00 0,00 34 

 

C 

Formålet med projektet er at øge iværksætternes kompetencer via i alt 18 weekend acceleratorforløb i form af events. Projektets primære aktiviteter består i at afholde et hovedforløb på 

Christiansborg for 100 deltagere, der arbejder sammen om at udvikle en start-up idé, herudover afholdes en række separate events i hele landet. 

KvinVirk Vordingborg Erhverv 

A/S 

Landsdækkende, 

primært Sjælland  

665.520,00 

 

0,00 0,00 0,00 30 C 

Formålet med projektet er at styrke kvindelige iværksætteres evner som ledere og styrke deres forretningsmæssige kompetencer. Der tilbydes et 24 måneders forløb til 30 kvindelige 

iværksættere, der skal etablere en grundlæggende forståelse for at drive virksomhed og yde sparring vedrørende forretningsidé, koncept, leverandører, kundegrupper, regnskab, brugen af 

sociale medier mv. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på AdminControl. 
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