
Bilag 5.2: Oversigtsnotat 
 

De indsendte idebeskrivelser er tilgængelige på AdminControl. Idebeskrivelserne er behandlet i henhold til annonceringsmaterialets krav og vurderingskriterier. 

 

Krav til ideer 

Ideerne skal generelt: 

• Fokusere på at styrke virksomhedernes konkrete håndtering af de umiddelbare økonomiske konsekvenser af COVID-19-pandemien og/eller på deres genstart af 

forretningen i kølvandet på pandemien 

• Ligge i naturlig forlængelse af det eksisterende projekt 

• Bygge på direkte virksomhedskontakt 

• Kunne gennemføres i 2020 og 2021 

• Supplere de erhvervsrettede statslige kompensationsordninger 

• Overholde angivne omfangskrav i den obligatoriske idéskabelon 

 

For ideer til at ændre strukturfondsprojekter er det et krav, at ideen skal kunne rummes inden for de pågældende indholdsmæssige rammer af programmerne for hhv. EU’s 

Socialfond og EU’s Regionalfond. Specifikt for ideer til at skalere projekter ved tilførsel af yderligere midler (tillægsbevillinger), stilles desuden følgende to krav: 

 

• Indholdskrav: Forslaget må ikke fokusere på turismefremme og klyngeaktiviteter. 

• Beløbskrav: Tillægsbevillinger til skalering skal vedrøre mindst 10 pct. og højest 50 pct. af det oprindelige tilsagn, dog mindst 2 mio. kr. og højest 20 mio. kr. i 

tillægsbevilling. 

 

Vurderingskriterier 

Ideer vurderes ud fra fire ligeligt vægtede kriterier: 

• Relevans og potentiale i beskrivelsen af problem, løsning og målgruppe i relation til at imødekomme virksomhedernes ændrede behov her og nu og/eller som 

følge af COVID-19-krisen 

• Sammenhængen mellem de ønskede ressourcer/projektændringer, den foreslåede løsning og indholdet af det eksisterende projekt 

• Løsningens gennemførlighed og operatørens kapacitet og kompetencer 

• Forenelighed med forenkling og konsolidering af erhvervsfremmesystemet, herunder hensigtsmæssige snitflader til øvrige ordninger og aktører og særligt er-

hvervshusene og de statslige erhvervsrettede kompensationsordninger 

 

  



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

1 Mod til uddannelse Holbæk Kommune Sjælland 3.950.000 kr. -  - C. Afslag iht. kriterier 

 Det eksisterende projekt vil sikre, at flere psykisk sårbare unge og unge med psykiske lidelser får en ungdomsuddannelse og bliver rustet til at indgå i arbejdsstyrken i de kommende år. 

Projektændringen går ud på at kompensere virksomhederne for at indgå uddannelsesaftaler med unge fra projektet, i form af lønkompensation (350.000 kr. pr. ung i uddannelse). 

2 
Dream Steps 

Professionshøjsko-

len UCN 
Nordjylland 2.101.309 kr. 

- - C. Afslag iht. kriterier 

 

 Formålet med projektet er at skabe sammenhæng mellem iværksættertilbud og -indsatser rettet mod studerende før, under og efter gennemførelse af en kortere- eller mellemlang videre-

gående uddannelse. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide nuværende aktiviteter til at omfatte sundhedsuddannelserne samt de pædagogiske uddannelser.  

3 Værdiskabelse via videreuddan-

nelse 

Professionshøjsko-

len UCN 
Nordjylland 2.000.000 kr. 

- - C. Afslag iht. kriterier 

 

 Projektets eksisterende mål er at opkvalificere faglærte via en akademiuddannelse i automatik og drift. Projektet ønsker at søge midler til udvidelse af projektet via opkvalificering af 

ledere. Det er uklart, hvordan den ansøgte udvidelse af projektet hænger sammen med det nuværende projekt, samt hvorvidt aktiviteterne i sin ansøgte form er efterspurgte.  

4 Digitale veje til vækst (tilskud til 

implementering) 
Zealand Sjælland 5.516.500 kr. 

- - C. Afslag iht. krav om, at ansøgning ikke 

må forudsætte programændringer 

 Projektet sigter mod at indfri små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering og automatisering ved, at virksomhederne bliver afklarede omkring digitale 

vækstmuligheder og får udarbejdet en vækstplan. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at give implementeringsstøtte uden for de af programmet afgrænsede geografiske områder. 

 

5 
Digitale veje til vækst Zealand Sjælland 12.079.098 kr. 

- - C. Afslag iht. krav om maksimalt ansøgt 

tilskud 

 Projektet sigter mod at indfri små og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering og automatisering ved at virksomhederne bliver afklarede omkring digitale 

vækstmuligheder og får udarbejdet en vækstplan. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at forlængelse projektperioden og at få flere virksomheder igennem med en vækstplan. 

6 
Kompetenceforsyning midt 2.0 

Erhvervshus 

Midtjylland 
Midtjylland 4.000.000 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterier  

 Projektets formål er at give kompetenceudvikling til virksomheders medarbejdere ud fra deres vækststrategi. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at fortsætte og færdiggøre deres 

eksisterende projekt inkl. en mindre udvidelse i antal virksomheder. 

7 Højskolen – en alternativ vej til er-

hvervsuddannelse 
Vrå Højskole Nordjylland 1.469.263 kr. 

- - C. Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse  

 Projektets formål er at få flere unge mellem 17 og 25 år til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Tillægsbevillingen vil betyde bedre mulighed for opnåelse af projektets 

oprindelige måltal. 

8 

Moving Global Talent Work Live Stay 

Landsdæk-

kende, inkl. 

Sjælland 

2.285.000 kr. 

 

- 

 

- 

 

C. Afslag iht. kriterier  

 Projektets formål er at tiltrække, modtage og fastholde højtkvalificerede internationale medarbejdere til Syddanmark. Med tillægsansøgningen vil projekt udvikle en digitaliseret tilgang 

til rekruttering, der skal sikre tiltrækning af den nødvendige arbejdskraft på forkant af den højkonjunktur, som forhåbentlig kommer efter krisen. 

9 Smart Industry RM Aarhus Universitet Midtjylland 4.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet etablerer og faciliterer innovationssamarbejder inden for industri 4.0. Tillægget muliggør, at der kan udbetales støtte til de deltagende virksomheder for at støtte disse i CO-

VID-19-situationen mhp. at modvirke, at virksomhederne nedprioriterer arbejdet med at innovere og udvikle på kort sigt som følge af pandemien. 

10 Startup masterclass for vækstparate 

iværksættere 

Erhvervshus Sjæl-

land 
Sjælland 3.994.300 kr. 2.996.580 kr. 997.720 kr. A. Tilsagn. 

 Projektets formål er at udstyre vækstiværksættere med værktøjer til at videreudvikle deres forretningsmodel og forretningside, og dermed bidrage til at udløse deres vækstpotentiale. 

Tillægsbevillingen vil betyde, at man vil forlænge modulerne med fokus på COVID-19-situationens betydning for overlevelse, vækst og nye forretningsmuligheder.  

 



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

11 Den kreative og kompetente mads-

cene 

Food Organisation 

of Denmark 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
3.500.000 kr. 2.333.334 kr. 1.166.667 kr.  A. Tilsagn 

 Projektets formål er at gennemføre vækstrettede kompetenceforløb i fødevare-SMV’er. Tillægsbevillingen vil betyde, at der kan udbydes kompetenceforløb til at omstille eksisterende 

fødevarevirksomheder til at håndtere de nye krav, som COVID-19-situationen stiller til både måltids- og fødevareproducenter, restauranter, storkøkkener mv. 

12 
Smart Energy2Market 

Green Tech Center 

A/S 
Syddanmark 2.823.681 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologivirksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne og videninstitutioner i innovations-

samarbejder. Tillægget vil muliggøre yderligere tre innovationssamarbejder med deltagelse fra ni virksomheder.  

13 Styrket praktik i Region Sjælland CELF Sjælland 2.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er gennem en tidlig forbyggende indsats at mindske frafaldet af elever under deres lærlingeperiode. Herved forventer projektet at bidrage til målet om at få flere til at 

gennemføre en erhvervsuddannelse. Tillægsansøgningens formål er at henvise virksomhederne til statens lønkompensationsordning, som lærlinge er omfattet af.  

14 
Bornholms Fødevareklynge 

Bornholms Land-

brug & Fødevarer 
Bornholm 700.000 kr. - - 

C. Afslag iht. krav vedr. klynger og be-

løbsstørrelse 

 Projekts formål er at udvikle en styrket fødevareproduktion på Bornholm. Projektet ønsker at supplere den eksisterende indsats ved at udvikle handleplaner på brancheniveau og på 

virksomhedsniveau i relation til COVID-19 samt at arbejde med få redefineret virksomhederne med nye styrede innovative processer målrettet grøn omstilling og digitalisering. 

15 Skalering Gennem Digitalisering og 

Internationalisering 

Erhvervshus Hoved-

staden 
Hovedstaden 5.646.709,51 kr. 4.151.992 kr. 1.494.717 kr. A. Tilsagn 

 Projektets formål er at styrke virksomheders strategiske arbejde inden for internationalisering, digitalisering og automatisering og derigennem forbedre virksomhedernes forudsætnin-

ger for at udvikle nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet. Med tillægsansøgningen vil projektet gennemføre yderligere forløb og inkludere flere virksomheder. 

16 
Startup Business 

Erhvervshus Sjæl-

land 
Sjælland 3.623.890 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at give iværksættere et stærkere afsæt for at kunne etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder. Målgruppen for projektet er iværksættere både med og 

uden CVR-nummer. Tillægsbevillingen vil muliggøre et øget fokus på at tilpasse forretningsmodellen og nytænke salgskanaler til COVID-19-situationen.  

17 
Compress TietgenSkolen 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
5.532.046 kr. 5.532.046 kr. 

- 
A. Tilsagn 

 Projektets formål er at hjælpe SMV’er inden for fremstillingssektoren med at blive mere ressourceeffektive gennem kompetenceudvikling. Med tillægsbevillingen vil projektet henvende 

sig til SMV’er i alle brancher og ændre fokus til krisemanagement, så SMV’ernes ændrede behov ifm. COVID-19-krisen imødekommes. 

18 Udviklingsprogram for underleve-

randører i vindmølleindustrien 

Energy Innovation 

Cluster 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
9.046.859 kr. 

 

- 

 

- 

C. Afslag iht. krav om ikke-klyngeaktivi-

teter 

 Formålet med projektet er, at flere små- og mellemstore underleverandører til vindmølleindustrien udvikler nye produkt- og procesinnovationer i samarbejde med vidensinstitutioner.  

Ansøger ønsker med tillægsbevillingen at igangsætte fire nye konkrete innovationsprojekter med fokus på konverterings- og lagringsteknologier, herunder PtX. Det skal sikre, at flere 

SMV’er opretholder innovationskraften og kommer styrket ud af krisen med nye grønne løsninger. 

19 Kompetencevækst Tietgen Syddanmark 3.200.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Kompetencevækst vil sikre virksomhederne i Region Syddanmark kvalificeret arbejdskraft ved at give de eksisterende medarbejdere et formelt uddannelsesløft fra ufaglært til faglært 

eller fra faglært til videregående niveau. Som supplerende aktivitet vil projektet inddrage flere digitale uddannelser og som ny målgruppe inddrage ledige ufaglærte og faglærte, som er 

afskediget pga. COVID-19-krisen. 

20 
Vilje til Vækst (Socialfond) 

Erhvervshus Nord-

jylland 
Nordjylland 7.900.000 kr. 7.900.000 kr. 

- 
A. Tilsagn  

 Formålet med projektet er at skabe flere nordjyske vækstvirksomheder gennem bl.a. kompetenceudvikling af ledelse og/eller medarbejdere. Med tillægsansøgningen ønskes iværksat 

kompetenceudviklingsforløb for 100 nordjyske virksomheder med udgangspunkt i deres udfordringer som følge af COVDI-19-krisen. 



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

21 
Vilje til Vækst (Regionalfond) 

Erhvervshus Nord-

jylland 
Nordjylland 2.000.000 kr. 

- - 
C. Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse 

 Formålet er at adressere de nordjyske vækstudfordringer gennem flere internationalt orienterede vækstparate virksomheder. Dette ved at virksomhederne deltager i camps og får udar-

bejdet en vækstplan af en rådgiver. Ift. COVID-19 ønskes denne indsats intensiveret, og det ønskes at kunne minimere deltagergebyr og egenfinansiering. 

22 Vækstrettet kompetenceudvikling Erhvervshus Fyn Syddanmark 6.750.000 kr. 2.270.100 kr. 729.900 kr. A. Tilsagn (delvist) 

 Projektet har til formål at sikre SMV’er inden for robot-, stål-, bygge- og fødevarebranchen kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere. Projektet 

vil reservere 6 mio. kr. af den eksisterende bevilling til en COVID-19-relateret indsats og vil med tillægsbevillingen afskaffe virksomhedernes kontante egenfinansiering (3 mio. kr.).  

23 Digitaliseringsboost (Sjælland og 

øvrige Danmark) 
Erhvervshus Fyn 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
19.016.229 kr. 13.630.000 kr. 5.386.229 kr. A. Tilsagn 

 Projektet understøtter produkt, koncept og løsningsudvikling i SMV’er gennem etablering af innovationssamarbejder inden for digitalisering og industri 4.0. Tillægsbevillingen vil 

muliggøre yderligere forløb i hele landet, hvor SMV’ernes salg og service kan omstilles til en mere digitaliseret og COVID-19-præget virkelighed. 

24 
EUX – en del af ansvaret Campus Vejle 

Region Syddan-

mark 
4.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier  

 Projektets mål er at sikre praktikpladser til elever, der har valgt en EUX. Projektet har overordnet haft succes ind til nu. Med en tillægsbevilling vil de udvide målgruppen, så den ikke 

kun er EUX elever, men også de elever, der gennemfører en klassisk EUD. Med tillægsbevillingen ønsker de en projektforlængelse på et år frem til den 31-12-2021. 

25 
Enter Digital Erhvervshus Fyn 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
4.000.000 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterier 

 Formålet med projektet er at løfte det digitale kompetenceniveau hos ledere og ledende medarbejdere i SMV'er med lav digitaliseringsgrad, og som med produktivitetsgevinster fra 

digitalisering vil blive mere konkurrencedygtige. Projektet vil med tillæg og ændringer muliggøre et spor i projektet, hvor virksomhederne udelukkende medfinansierer med timer. 

26 
Digital omstilling: Vækstplaner Erhvervshus Fyn Syddanmark 

3.800.000-

6.000.000 
- - 

C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at skabe vækst i Region Syddanmark igennem Industri 4.0 kompatible løsninger. I projektet arbejdes der med et segment af virksomheder, som har potentiale til at 

skabe vækst via nye, digitale forretningsmodeller. Projektet ønsker ikke at ændre aktiviteter i relation til COVID-19, men ønsker at booste de allerede eksisterende aktiviteter.  

27 
Access Cities Dansk Industri 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
2.000.000 kr. - - 

 

C. Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse 

 Projektet er et markedsafklaringsprogram for SMV’er med løsninger, der kan fremme bæredygtig byudvikling. Der er fokus på tre markeder af særlig betydning for dansk eksport: Kina, 

Tyskland og USA. Projektet er for SMV’er fra Region Sjælland. Med en tillægsbevilling ønsker man at udvide aktiviteterne til hele landet samt en forlængelse. 

28 Digital Omstilling: Innovationssam-

arbejder 
Erhvervshus Fyn Syddanmark 6.365.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Formålet med projektet er at understøtte og accelerere produkt-, koncept- og løsningsudviklingen inden for Industri 4.0, Data og Digitalisering, og dermed skabe vækst i danske 

SMV’er. Projektet ønsker i relation til COVID-19 at skabe et spor dedikeret til udvikling af prototyper eller koncepter for digitalt salg eller service igennem nye teknologier. 

29 
CPH-Food 

DTU Fødevareinsti-

tuttet 

Hovedstad og 

Sjælland 
7.098.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

Projektet løfter andelen af innovative fødevarevirksomheder gennem innovationssamarbejder målrettet produkt-, koncept- og løsningsudvikling i SMV’er. Tillægsbevillingen ville mulig-

gøre længerevarende og mere intense forløb for de allerede rekrutterede virksomheder for bedre at håndtere følgerne af COVID-19. 

30 Partnerskabsdrevet innovation til 

vækstmarker i Østafrika 
Access2innovation 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
6.750.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at levere virksomhedsdreven innovation rettet mod vækstmarkederne i Østafrika via produkter og løsninger på udfordringer, der efterspørges i udviklingslande i 

bestemte dele af verden, særligt Østafrika. Projektet ønsker med tillægget at kunne danne flere innovationspartnerskaber. 

31 Flere vækstvirksomheder – Sund 

Vækst 

Erhvervshus Hoved-

staden 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
6.300.000 kr. 

 

4.109.175 kr. 

 

2.190.825 kr. 

 

A. Tilsagn 



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

 

 Projektet hjælper virksomheder inden for sundhed- og velfærdsteknologi med at lave vækstplaner rettet mod at booste salget i det offentlige. Projektet vil skalere så yderligere 21 virk-

somheder (mod 45 i dag) indgår. Under COVID-19 er offentlige kunder vigtige, ligesom der er nye forretningsmuligheder i både DK og udlandet for salg af danske sundhedsløsninger.  

32 
IværksætterDanmark 

Erhvervshus Hoved-

staden 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
6.955.337 kr. 4.636.891 kr. 2.318.446 kr. A. Tilsagn 

 Formålet med IværksætterDanmark er at øge kompetenceniveauet for nye iværksættere gennem kompetenceforløb, tematiserede og brancherettede forløb samt et overbygningsforløb 

med individuel opfølgning. Der søges midler til at afholde flere forløb og digitalisering af forløb for at imødekomme udfordringer med fysiske aktiviteter som følge af COVID-19.  

33 Femern-forbindelsen som vækstdri-

ver 
CELF Sjælland 3.000.000 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterie 

 Projektet søger om forlængelse og udvidelse af det eksisterende projekt. Projektets mål er at sikre tilstedeværelse af kvalificeret arbejdskraft, når arbejdet med Femern-forbindelsen 

igangsættes. Projektet har i november 2019 fået en bevilling på 14,5 mio. kr. 

34 
Styrkelse af Greater Copenhagen 

Copenhagen Capa-

city 

Hovedstaden + 

Sjælland 
4.500.000 kr. 

 

- 

 

- 

 

C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet markedsfører Greater Copenhagen med det formål at tiltrække investeringer og virksomheder. Tillægget vil forlænge projektet til juni 2021 og intensivere og justere markeds-

føringen. Via tillægget vil projektet også rådgive og vejlede udenlandskejede virksomheder i Hovedstaden/Sjælland om COVID-19-konsekvenser via online markedsføring. 

35 
Iværksætterprogrammet 2018-2021 

Erhvervshus 

Midtjylland 
Midtjylland 1.125.000 kr. 

- - 
C. Afslag iht. krav 

 Projektets formål er at øge antallet af vækstiværksættere, der kan udvikle sig til vækstvirksomheder, hvorved de bidrager markant til skabelse af nye jobs, nye produkter og teknologier 

med væsentlig innovationshøjde. Tillægsbevillingen vil fokusere på afværgeforanstaltninger pga. COVID-19 med fokus på håndtering af den truende kapitalsituation for virksomheder. 

36 
Globale Vækstkompetencer Tietgen 

Syddanmark 
5.200.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets mål er at tilbyde SMV’er opkvalificering i globale vækstkompetencer samt match med ledige veluddannede. Projektet ønsker at udvide målgruppen og tilbyde forløb af 6 

ugers kurser i blended learning. COVID-19 vinklen og efterspørgslen er ikke tydelig i ansøgningen. 

37 
Nordjysk NewBizz 

Erhvervshus Nord-

jylland 
Nordjylland 5.793.800 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet har til formål at forbedre deltagernes iværksætterkompetencer (Socialfondsprojekt). Målgruppen er SMV’er stiftet 3 år før programstart. Med en tillægsbevilling vil man 

tilbyde programmet til flere samt øge konsulentydelsen til den enkelte deltager. Samtidig ønskes deltagerkravet lempet, således at de, der har lavere ambitioner end at skabe 1 arbejds-

plads ud over ejeren og opnå 1 mio. kr. i omsætning, kan deltage. 

38 
Nordjysk NewBizz 

Erhvervshus Nord-

jylland 
Nordjylland 5.000.000 kr. - - C Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse 

 Projektet har til formål at hjælpe nystiftede virksomheder med at blive vækstvirksomheder (Regionalfondsprojekt). Målgruppen er SMV’er, højst5 år gamle og med vækstambitioner. 

Med en tillægsbevilling vil man tilbyde programmet til flere. Samtidig ønskes deltagerkrav og vækstkrav lempet, Vækstkravet kan pt. Ikke lempes jf. kravene i Regionalfondsprogrammet. 

39 
AI Iværksætterindsats 

DTU Compute/Sci-

ence Park  
Hovedstaden 3.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet har til formål at understøtte et spirende økosystem af startups inden for kunstig intelligens (AI) og sundhed i Region Hovedstaden. Med en tillægsbevilling vil man tilbyde disse 

startups en samlet "accelerator-pakke", der skal fastholde momentum i deres skaleringsfase, så de kommer styrket ud af COVID-19-pandemien. 

40 Social inklusion gennem vækstpart-

nerskaber 

Den Social Kapital-

fond 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
3.673.000 kr. 

 

- 

 

- 

C. Afslag iht. krav da ikke inden for soci-

alfondsprogrammets akse 3 

 Projektet har til formål at indsluse borgere på kanten af arbejdsmarkedet til job i SMV’er. Projektet ønsker at udvide aktiviteterne med rådgivning i økonomisk krisehåndtering. De 

beskrevne aktiviteter, der søges tilskud til, må anses som dækket af Early Warnings aktiviteter. De ansøgte aktiviteter kan ikke gennemføres i socialfondsprogrammet. 

41 Inklusion af frafaldstruede elever CELF Sjælland 3.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier  



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

 Projektets formål er at mindske frafaldet af psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på erhvervsuddannelser og VUC gennem bl.a. rammeaktiviteter. Med til-

lægsbevillingen udarbejdes forskellige tiltag som understøtter elevernes fastholdelse selvom eleverne fjernundervises fx digitale initiativer, som understøtter relationsdannelsen. 

42 
Projekt vidensamarbejde 

AAU Match, Aal-

borg Universitet 
Nordjylland 2.347.024 kr. 

- 

 
- C. Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse  

 Projektets formål er at matche studerendes SMV’ers digitale behov med studerende/ledige nyuddannede med digitale kompetencer. Projektet ønsker at udvide og forlænge det nuvæ-

rende projekt med 30%, bl.a. via en digitalbørs, med henblik op SMV’er i yderområderne. 
 

43 Fremme af innovation inden for 

grøn energiteknologi (FIE) 
CLEAN Midtjylland 4.368.596 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projekt har til formål at styrke SMV`ernes innovation inden for energiteknologi. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge opgaver i det eksiste-

rende projekt og med mulighed for at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye og bedre produkter.  

44 Industriel Elektronik Innovation 

(IEI) 
CLEAN Nordjylland 7.479.574 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem SMV’er og SDU inden for industriel elektronik. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge 

opgaver i det eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye produkter og løsninger. 

45 Cleantech Innovation (CTI) CLEAN Sjælland 3.540.000 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om nye cleantech-produkter og -løsninger. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge 

opgaver i det eksisterende projekt, samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye produkter og løsninger. 

46 
Future Food Innovation Growth 

Agro Business Park 

A/S 
Midtjylland 7.845.222 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektets formål er at øge fødevarevirksomheders vækst og innovation i hele værdikæden ved at bistå virksomhederne med støtte til innovationsprojekter og identificere de rette initiati-

ver og tiltag til at udvikle forretningen via partnerskaber med videninstitutioner og andre virksomheder. 

47 Teknologiinnovation miljø og 

energi (TIME) 
CLEAN Hovedstaden 5.480.068 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om nye cleantech-produkter og -løsninger. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge 

opgaver i det eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye produkter og løsninger. 

48 Energieffektivitet og CO2-besparel-

ser i virksomheder i Region 

Midtjylland – implementering 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
Midtjylland 2.000.000 kr. 

 

2.000.000 kr. 

 

- 

 

A. Tilsagn 

 Projektets virksomheder får støtte og rådgivning til at klarlægge potentialer for energi- og ressourceeffektivisering og til implementering. Tillægsansøgningen gør det muligt for et 

større antal virksomheder at få udarbejdet en grøn forretningsmodel og at hæve tilskudsprocenten til implementeringsprojekter, hvilket vurderes at ville tilskynde flere virksomheder til 

at implementere grønne forretningsmodeller og styrke forretningsgrundlaget efter COVID-19.  

49 Virksomhedsporten Tietgen Syddanmark 3.300.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet ønsker at afprøve og sprede en indslusningsmodel, der via socialøkonomisk virksomhed forbedrer og øger beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet og der-

med øger arbejdsudbuddet. Med projektændringen fokuseres bl.a. på intensiv kontakt til virksomhederne og en høj grad af støtte i forbindelse med nye praktiketableringer.  

50 Energi, teknologi, innovation (ETI) CLEAN Nordjylland 5.643.686 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektet gennemfører innovationssamarbejder centreret om ny og grøn energiteknologi. Tillægsansøgningen skal gøre det muligt at videreudvikle, skalere og omlægge opgaver i det 

eksisterende projekt samt at igangsætte nye udviklingssamarbejder, så virksomhederne kan komme ud af krisen med nye produkter og løsninger. 
51 Grøn vækst via grønne forretnings-

modeller 

Erhvervshus Hoved-

staden 

Hovedstaden 
7.805.500 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 



Nr. Projekttitel Ansøger 

Ønsket geo-

grafi i skaleret 

projekt 

Ønskede midler 

til skalering 

Indstillet Regional- 

eller Socialfond 

(ERDF/ESF) 

Indstillet de-

centrale mid-

ler (DEM) 

Indstilling 

 I det eksisterende projekt udvælges potentielle vækstvirksomheder og udvikler grønne vækstplaner, der forventes at medføre betydelige miljøgevinster. Ændringen rettes mod en bredere 

målgruppe af virksomheder og skaleres, så flere virksomheder tilbydes forløb med udvikling af nye bæredygtige forretningsstrategier for at tilpasse sig COVID-19.  

52 
Digital ledelseskultur UCL 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
8.000.000 kr. 8.000.000 kr. - A. Tilsagn 

 Formålet med projektet er at styrke digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i virksomheder gennem målrettede og skræddersyede kompetenceforløb. Med tillægsbevillin-

gen understøttes øget brug af digitale muligheder, hvor virksomhederne får værktøjer til at håndtere samarbejds- og kunderelationer samt interne arbejdsgange. 

53 Energieffektivitet og CO2-besparel-

ser i virksomheder i Region 

Midtjylland – koncept for forret-

ningsmodeller 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
Midtjylland 500.000 kr. - - C. Afslag iht. krav om minimumsbeløb 

 Projektets virksomheder får støtte og rådgivning til at klarlægge potentialer for energi- og ressourceeffektivisering og til implementering. Med tillægsansøgningen ønsker projektet at 

lave et blueprint for grønne forretningsmodeller med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, at udføre kompetenceudvikling af rådgiverstanden på det grønne område samt at arbejde 

med placering af kvalificeret arbejdskraft hos virksomhederne. 

54 Data- og designdreven sundhedsin-

novation 
FIERS Sjælland 5.100.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet vil gennem innovationssamarbejder understøtte SMV’er i at skabe innovative løsninger på globale udfordringer på sundheds- og velfærdsområdet. Tillægget vil muliggøre 20 

yderligere virksomhedsforløb i tæt samarbejde med fx sygehuse for at omstille innovationen i lyset af COVID-19. 

55 
Entreprenørskab i uddannelserne 

VIA University 

College 
Midtjylland 6.720.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Formålet med projektet er at bidrage til øget vækst og beskæftigelse ved at skabe flere succesfulde iværksættere og vækstvirksomheder. Med tillægsansøgningen ønskes at afhjælpe 

forretningsmæssige og markedsrelaterede udfordringer for 175 startups samt gennem faciliteret innovationssamarbejde at matche entreprenante studerende med 75 virksomheder.  

56 
Sprint:Digital 

Dansk Design Cen-

ter 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
17.500.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Formålet med projektet er at styrke digitalisering af små og mellemstore virksomheder vha. konkrete designmetoder og gennem såkaldte sprintforløb. Projektet ønsker med tillægsbevil-

lingen at bevare det nuværende setup, men rette særligt fokus på COVID-udfordrede brancher (restauration, hotel, detail mv.) 

57 Smartlog Plus Aalborg Universitet Nordjylland 2.400.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er vækstforløb, hvor der udarbejdes vækstplaner for virksomheder, der sigter imod anvendelse af nye teknologier i virksomhedernes logistiksystemer og forsyningskæ-

der. COVID-19 krisen ændrer logistiklandskabet vedr. med rejser og kommunikation, og flere midler vil kunne hjælpe flere ramte virksomheder. 

58 Smart Greater Copenhagen: Digitalt 

kompetenceløft i SMV’er 
DTU Compute Hovedstaden 2.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at skabe vækst for SMV’er i Greater Copenhagen via vækstrettede kompetenceudviklingsforløb gennem anvendelse af kompetenceformater til digitalt løft. Med 

tillægsbevillingen vil projektet udvide kapaciteten for at sikre den specifikke hands-on læring via specifikke kompetenceløft, deltagelse af leverandørnetværk og virtuel tilpasning.  

59 
Styrket erhverv i gadeplan 

Svendborg kom-

mune 
Fyn 4.700.000 3.100.000 1.600.000 A. Tilsagn 

 Projektet har til formål at styrke den lokale detailhandel, så de understøtter de sydfynske kommunernes lokale erhvervsstyrker inden for oplevelseserhverv og turisme. Der er fokus på 

digitalisering af forretningen. Under Covid-19 er omsætning og indtjeningen i erhverv i gadeplan faldet. Udsigterne for detailhandlen er usikre og potentielt langvarige.  

60 
Kreativitet og Iværksætteri 

Svendborg kom-

mune 

Fyn og Sydjyl-

land 
9.300.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet har til formål at skabe øget iværksætteri og vækst inden for kreative erhverv gennem opstarts-, forretningsudviklings- og vækstforløb. Der søges om projektforlængelse og 

tillægsbevilling til en videreførelse af projektet med udvidet målgruppe, yderligere digitalisering af forløb og intensivering af visse forløb med fokus på omstilling og genstart. 
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61 
Signaturevent Madmødet 2020 

Business Region 

MidtVest 
Midtjylland 100.000 kr. - - C. Afslag iht. beløbskrav 

 Madmødet 2020 (event under ”Europæisk Gastronomiregion” (REM-projekt)) sigter mod at udvikle og brande områdets fødevareerhverv. Eventet må aflyses i maj 2020 grundet CO-

VID-19 og søger om midler til udgifter forbundet med flytning til 2021 (herunder udvikling og afholdelse af aktiviteter, koordinering, projektledelse, kommunikation og markedsføring). 

62 Erhvervslivets instrument til at 

skabe vækst 

CONNECT Den-

mark 
Hele Danmark 3.025.000 kr. - 3.025.000 kr. B. Drøftelse ift. prioritering af DEM 

 Projektet sikrer flere virksomheder en eksekverings-/forretningsplan, der øger vækst. Består af screening, vejledning og sparring, hvor problemer præsenteres for et ekspertpanel af 

(ledere/konsulenter), der giver inputs til prioritering og eksekvering, samt hjælp til at opnå resultater. Ønsker forøget deltagerantal med fokus på COVID-19 ramte virksomheder. 

Det eneste rene DEM-projekt, der har søgt. Projektet har pt. ubrugte restmidler, og derfor kan det drøftes, om de søgte DEM-midler ønskes prioriteret til andre indsatser. 

63 Styrket finansiering og rekruttering 

til grøn og cirkulær omstilling 
CLEAN & LDC 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
8.700.000 kr. 

 

- 

 

- 
C. Afslag iht. til kriterier  

 Projektet vil mindske virksomhedernes omkostninger ved at deltage i Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) samt styrke projektets rekruttering gennem værdiskabende gratis arrangementer. 

Rationalet er, at det hjælper virksomhederne at få tilført midler til fx lønomkostninger, ligesom virksomhederne skal løfte en mindre andel af finansieringen. Dermed forventer projektet 

at kunne rekruttere og fastholde flere af virksomhederne i programmet. 

64 
Industriel elektronik (IE) 

Syddansk Universi-

tet 
Sydjylland 8.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål er at etablere et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø inden for industriel elektronik ved SDU i Sønderborg. Med tillægsansøgningen vil projektet udvides til 

også at omhandle industriel mekatronik og fx tilbyde korte kurser samt kursusforløb for mindst 30 ledige, og opbygge forsknings- og undervisningsfaciliteter inden for mekatronik.  

65 
Vækst via viden 

Erhvervshus Nord-

jylland 
Nordjylland 5.290.149 kr. - - C. Afslag iht. kriterier  

 Formålet med projektet er ansætte en akademiker i en mindre virksomhed i 5 mdr., for derigennem at tilføre nye kompetencer til virksomheden. Målet er at virksomheden får øjnene op 

for værdien ved akademisk arbejdskraft, og fortsætter ansættelsen efterfølgende. Med tillægsbevillingen ønsker projektet at udvide projektet med 50 forløb/virksomheder. 

66 Future food & bioressource innova-

tion Denmark 
Agro Business Park 

Landsdækkende 

inkl. Sjælland 
6.384.000 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. klynger 

 Projektets formål er at øge antallet af innovative fødevare- og bioressource-virksomheder gennem innovationssamarbejder med videninstitutioner med henblik på at udvikle nye produk-

ter/services. Tillægget muliggør yderligere innovationssamarbejder samt en digitaliseringsvinkel for at tilpasse sig COVID-19. 

67 Teknologisamarbejde i Region 

Sjælland 
DTU Sjælland 4.000.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Formålet med projektet er at øge innovation og vækstpotentialet blandt iværksættere og virksomheder. Med tillægsansøgningen søger projektet om mulighed for øget rådgivning, der 

vedrører deltagernes forretning. Herudover søges der om øget pulje til forsknings- og udviklingsarbejde til forlængelse/tilpasning af eksisterende innovationsforløb.  

68 
Co-create Sydfyn I 

Svendborg kom-

mune 
Fyn 2.034.320 kr. 

- - 
C. Afslag iht. kriterier  

 Projektet er målrettet SMV’er i den maritime branche og IT-branchen og indeholder tre hovedaktiviteter: Skræddersyede kollektive kompetenceudviklingsforløb, kompetenceudviklings-

forløb for topledelse og bestyrelsesmedlemmer og klippekort til innovationsmentor. Projektet vil med tillægsbevillingen øge antallet og omfanget af klippekort-aktiviteten samt gennem-

føre yderligere netværksaktiviteter.   

69 
Co-Create Sydfyn II 

Svendborg kom-

mune 
Fyn 2.168.250 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet arbejder med målrettet uddannelse og rådgivning til iværksættere gennem kollektive uddannelsesforløb, acceleratorforløb og rådgiverklippekort. Der ønskes en projektforlæn-

gelse grundet forsinkelse i acceleratorforløb som følge af COVID-19 og en tillægsbevilling til en udvidelse af antal og omfang af rådgiverklippekort og øvrige netværksaktiviteter. 

70 
Fælles destination i Trekantområdet 

Trekantområdet 

Danmark 
- - - - Ansøgning trukket tilbage 
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71 Kvalitet i erhvervsuddannelser via 

tværfaglig fokus 
SOSU Nord Nordjylland 2.502.000 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektet vil have flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse ved at styrke kvaliteten af undervisningen via simulationstræning, der skal understøtte elevernes læringsudbytte og 

bidrage til at skabe en endnu tydeligere kobling af teori og praksis. Med tillægsansøgningen udvides aktiviteterne så der kan uddannes endnu mere sundhedspersonale.  

72 
FUEL 

Frederikssund Kom-

mune 
Hovedstaden 4.800.000 kr. - - 

C. Afslag iht. krav vedr. Covid-19 rele-

vans 

 Projektets indsatser udspringer af et tværgående, koordineret og forpligtende samarbejde mellem kommune, virksomheder/erhvervsliv og erhvervsskoler, med det formål at få flere til at 

søge ind og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektet ønsker med ansøgning om tillæg at udvide aktiviteterne med udgangspunkt i Campus Frederikssund (CampusMakerSpaceXL). 

73 
Zealand International 

Erhvervshus Sjæl-

land 
Sjælland 3.811.253 kr. 3.154.140 kr. 657.113 kr. A. Tilsagn 

 Kernen i indsatsen er et rejseholdsforløb, der tilfører virksomhederne viden og kompetencer vedrørende internationalisering; kan følges af rådgivningsforløb. Med tillægsbevillingen vil 

de sætte fart på udvikling af nye digitale forretningsmodeller ift. eksport, og dermed imødegå udfordringer omkring modningsprocessen frem mod eksport, hvilket er særlig relevant 

grundet COVID-19 situationen, hvor eksporten er hårdt ramt, og hvor virksomheder skal motiveres mere end tidligere til at adressere eksportmarkederne. 

74 Europas Grønne Region – innova-

tive løsninger på vandområdet 
Water Center, DTU 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
2.430.103 kr. - - C. Afslag iht. kriterier 

 Projektets formål at understøtte udvikling af nye innovative løsninger inden for vandområdet. Projektet ønsker at understøtte allerede igangsatte innovationsprojekter samt tilbyde flere 

SMV’er innovationsforløb og inddrage SMV’er fra hele landet. 

75 Vækstiværksætterprojekt ved Acce-

lerace, Erhvervshusene og DDC 

Erhvervshus Hoved-

staden 

Landsdækkende 

ekskl. Sjælland 
5.000.050 kr. 3.333.367 kr. 1.666.683 kr. A. Tilsagn 

 Projektet skal gennem tre læringssprint øge læringsoptaget og -intensiteten for iværksættere med skaleringspotentiale. Der søges om en tillægsbevilling til at skalere projektet for at 

imødekomme øget efterspørgsel, som følge af at iværksætterne er presset af COVID-19, digitalisere dele af forløbene og øge fokus på det private kapitalmarked samt facilitere adgang 

til human kapital gennem fleksible ressourcemodeller, som er særlig relevant i nuværende krisesituation, hvor iværksætterne er presset økonomisk likviditetsmæssigt. 

76 
Step up 

Copenhagen Busi-

ness Academy 
Hovedstaden 1.700.000 kr. - - C. Afslag iht. krav vedr. beløbsstørrelse 

 Projektets formål er at tilbyde et formelt kompetenceløft bl.a. via brug af e-learning til mindre SMV’er i Hovedstadsområdet inden for en række brancher f.eks. turisme, handel og 

transport. Projektet ønsker at udvide med hotel og restaurationsbranchen, der er hårdt ramt af Covid-19 nedlukningerne. 
 

77 Bæredygtig bundlinje Bornholm Gate 21 Bornholm 2.650.000 kr. 2.000.000 kr. 650.000 kr. A. Tilsagn 

 Projektet tilbyder virksomhederne flere og varierede indsatser efter behov og samtidig skaleres den samlede indsats ved at hjælpe flere virksomheder i gang eller videre med den grønne 

omstilling, der resulterer i øget energi-og ressourceeffektivitet og konkurrenceevne. Bl.a. fokus på styrket værdikædesamarbejde på Bornholm. Desuden skabes rammerne for at frem-

tidssikre virksomhederne ift. nye markedsbetingelser i kølvandet på COVID-19 
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