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Formål 

På mødet i marts 2021 drøftede bestyrelsen hovedlinjerne i den kommende udmøntning 

af 200 mio. kr. fra REACT-EU til en iværksætterindsats. Bestyrelsen skal nu træffe 

beslutning om udmøntningen, herunder fokus på grønne iværksættere. 

 

Baggrund 

Regeringen og Folketingets partier har afsat 200 mio. kr. fra REACT-EU-programmet 

til en styrket indsats for iværksætteri på tværs af landet for at anspore flere til at stifte 

ny forretning og gribe nye vækst- og eksportmuligheder. Der er i den forbindelse aftalt 

et særligt fokus på grønne iværksættere. Den konkrete udformning af iværksætterind-

satsen skal fastlægges af bestyrelsen inden for rammerne givet af regeringen og 

REACT-EU-programmet, som skal godkendes af EU-Kommissionen, jf. orientering 

på bestyrelsesmødet den 3. februar 2021.  

 

Bestyrelsen gav på mødet d. 10. marts 2021 mandat til, at sekretariatet kunne arbejde 

videre med at udarbejde forslag til iværksætterindsatser for hhv. den brede gruppe af 

iværksættere og en specialiseret indsats for iværksættere inden for de 14 erhvervs- og 

teknologiområder (styrkepositioner), som bestyrelsen har udpeget i sin strategi, herun-

der turisme.  

 

Sekretariatet har i forlængelse af den første drøftelse i bestyrelsen i marts været i dialog 

med en række aktører, herunder erhvervsorganisationer, fagbevægelse, erhvervshuse, 

klyngeorganisationer og turismeaktører for at drøfte muligheder for at skalere allerede 

eksisterende velfungerende indsatser, og drøftet mulighederne for at øge og udvide 

projekternes aktiviteter gennem tillægsbevillinger. At bygge videre på eksisterende 

velfungerende indsatser kan dels have den fordel, at midlerne kan komme hurtigt ud til 

erhvervslivet, dels at det bidrager til at opretholde et enkelt erhvervsfremmesystem.  

 

I dialogen med de forskellige aktører har der generelt været bred opbakning til at ska-

lere projektet Iværksætterdanmark for at styrke den brede gruppe af iværksættere. Der 

har ligeledes været bred opbakning til at gennemføre en specialiseret iværksætterind-

sats med fokus på iværksættere inden for de danske styrkepositioner, herunder til en 

særskilt indsats for iværksættere inden for turisme- og oplevelsesindustrien.  

 

Løsning 

Sekretariatet har på den baggrund udarbejdet forslag til tre indsatser, som kan gennem-

føres med midlerne fra REACT-EU: 

 

• En bred iværksætterindsats, hvor bestyrelsen skalerer og udbygger det eksi-

sterende Iværksætterdanmark-projekt (bilag 2.2.2). 

• En specialiseret iværksætterindsats, hvor bestyrelsen fokuserer på iværksæt-

tere inden for de danske styrkepositioner (bilag 2.2.3). 

• En særlig målrettet iværksætterindsats, hvor bestyrelsen fokuserer på iværk-

sættere inden for turisme- og oplevelsesøkonomien (bilag 2.2.4). 
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Bred iværksætterindsats: Skalering af Iværksætterdanmark 

På baggrund af bestyrelsens drøftelse på mødet i marts samt dialogen med interessenter 

foreslås det, at Erhvervshus Hovedstaden på vegne af alle erhvervshusene modtager en 

direkte tildeling på op til 60 mio. kr. til skalering af projektet Iværksætterdanmark. Bag 

projektet står alle erhvervshusene, som er gået sammen om at skabe et sammenhæn-

gende tilbud på tværs af landet. Projektet har modtaget tilsagn på i alt lidt over 20 mio. 

kr., som anvendes til at understøtte et bredt kompetenceløft blandt iværksættere via fx 

målrettede workshopforløb, der øger deltagernes faglige kompetencer inden for gene-

relle emner, der er relevante for opstart af egen virksomhed. 

 

Projektet skønnes at være effektfuldt, men med en ekstra bevilling, hvor der er krav 

om fokus på grønne iværksættere og behov for hurtigt ’aftræk’, bør der ske mindre 

justeringer. Foruden et stærkere grønt fokus, der skal bidrage til iværksætternes kom-

petencer og forudsætninger for at udvikle nye grønne forretningsmodeller, lægges der 

op til et øget fokus på kvindelige iværksættere og faglærte iværksættere. Ligeledes kan 

der tilføjes nye aktiviteter, herunder 1:1 rådgivningsforløb med en privat rådgiver, og 

der bør være et fokus på at fremme et iværksættermindset hos unge via inddragelse af 

Fonden for Entreprenørskab.  

 

Partnerskabet bag projektet kan med fordel udvides, således at man kan etablere en 

endnu stærkere (decentral) leverancemodel med deltagelse af fx kommuner, erhvervs-

skoler, lokale iværksættermiljøer, herunder netværk for kvindelige iværksættere og 

Fonden for Entreprenørskab. Disse aktører kan evt. afholde udgifter i projektet. jf. bilag 

2.2.2. Sekretariatet har haft en indledende snak med erhvervshusene, men vil forud for 

udstedelse af en bevilling gå i nærmere dialog med erhvervshusene herom. 

 

Specialiseret iværksætterindsats  

På seneste bestyrelsesmøde blev bestyrelsen forelagt muligheden for en konkurrence-

udsættelse af indsatsen blandt klyngeorganisationerne. På baggrund af bestyrelsens 

drøftelser samt videre dialog med relevante aktører er det vurderingen, at det vil være 

mere hensigtsmæssigt at vælge en anden udmøntningsmodel, hvor det bl.a. tilstræbes, 

at alle klynger involveres i indsatsen. 

 

Det er således vurderingen, at en direkte tildeling til et eksisterende og velfungerende 

projekt gennem erhvervshusene i højere grad giver mulighed for at sikre en bred dæk-

ning af styrkepositioner, understøtte klare roller og samarbejde mellem erhvervshuse, 

klynger og andre private aktører, samt hurtig og effektiv afvikling af indsatsen. Der 

lægges op til, at indsatsen skal styrke det private iværksætter-økosystem ved, at det er 

de private iværksættermiljøer, som står for de konkrete aktiviteter, som iværksætterne 

tilbydes gennem indsatsen.  

 

Det foreslås på den baggrund at arbejde videre med en direkte tildeling på op til 120 

mio. kr. til det eksisterende iværksætterprojekt ”Beyond Beta”, som bestyrelsen gav et 

tilsagn på 25 mio. kr. i 2019. Projektet er et partnerskab mellem den private accelerator 
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Accelerace, Dansk Designcenter, Erhvervshus Nord, Midt, Syd og Fyn, og hvor Er-

hvervshus Hovedstaden er operatør.  Derudover har projektet samarbejde med en 

række øvrige aktører såsom virksomheder og organisationer, der typisk agerer fødeka-

nal for iværksættere såsom universiteter samt potentielle samarbejdspartnere og inve-

storer. Gennem projektet tilbydes iværksættere skræddersyede accelerationsforløb, 

hvor de tilbydes målrettet rådgivning fra bl.a. private rådgivere.  

 

Ved en direkte tildeling foreslås en udvidelse af projektets partnerkreds, så den kommer 

til at omfatte samtlige udpegede klyngeorganisationer og samtlige erhvervshuse. Det 

skal sikres, at indsatsen dækker over alle styrkepositioner udpeget af bestyrelsen, og at 

indsatsen kommer til gavn for iværksættere i hele landet. Derudover foreslås en udvi-

delse af projektets aktiviteter, så de tilpasses en bredere målgruppe af virksomheder, 

samt et stærkere grønt fokus. De foreslåede justeringer er beskrevet i bilag 2.2.3. Forud 

for en bevilling i form af et nyt tilsagn vil sekretariatet indgå nærmere dialog med de 

relevante aktører om udformning af udvidelsen af projektet.  

 

Som en del af den specialiserede iværksætterindsats foreslås, at der annonceres en ind-

sats for turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien, jf. bilag 2.2.4. Der er stor efter-

spørgsel fra erhvervet efter en dedikeret startup-indsats, der kan tilbyde turisme-star-

tups specialiserede forløb, events m.v. samt henvise til private rådgivere/sparringspart-

nere i branchen. Det er vigtigt, at indsatsen bygger på stærke kompetencer inden for 

skalering og forretningsudvikling, hvorfor der bør inddrages kompetencer fra andre 

aktører, hvilket bør indebære en central funktion for private iværksætteraktører i acce-

lerationsforløbenes hovedindhold. Målgruppen bør være startups inden for turismeer-

hvervet med skaleringspotentiale og vækstambitioner særligt inden for grøn og bære-

dygtig turisme, men også stedbunden, lokal oplevelsesudvikling, viden- og databaseret 

udvikling, innovativ brug af teknologi samt investeringer i et attraktivt turismeprodukt, 

jf. de strategiske fokusområder i bestyrelsens strategi.   

 

Videre proces 

Hvis bestyrelsen træffer beslutning om skalering af eksisterende projekter (Iværksæt-

terdanmark og Beyond Beta) via ekstra bevillinger, vil sekretariatet gå i dialog med 

tilsagnsmodtagerne herom. Endelige kontrakter forventes at kunne være udstedt i maj 

2021. 

 

Annonceringen af den specialiserede iværksætterindsats for turismeerhvervet forventes 

at kunne offentliggøres umiddelbart efter bestyrelsesmødet. Frist for indsendelse af an-

søgninger kan være ultimo maj 2021. Indstilling af ansøgninger til bestyrelsens god-

kendelse forventes at kunne forelægges til godkendelse på bestyrelsesmødet i juni 2021 

eller senest på mødet d. 29. september 2021. Umiddelbart herefter kan Erhvervsstyrel-

sen udstede tilsagn/afslag til ansøgerne. 

 

Da der med iværksætterindsatserne er tale om udmøntning af en politisk aftale, fore-

lægges nærværende forslag til udformning af iværksætterindsatserne parallelt for er-

hvervsministeren. 
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Kommunikation 

Indsatsen kommunikeres som en samlet REACT-EU-iværksætterindsats. Presseindsat-

sen koordineres med regeringens presseindsats på området.  

 

Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at  

• Erhvervshus Hovedstaden på vegne af alle erhvervshusene tildeles en direkte 

bevilling på op til 60 mio. kr. fra REACT-EU til en skaleret indsats af projek-

tet Iværksætterdanmark med en støtteprocent på 75. 

• Sekretariatet bemyndiges til at fastlægge den konkrete implementering af til-

lægsbevillingen til Iværksætterdanmark-projektet i dialog med den nuværende 

operatør (Erhvervshus Hovedstaden), de øvrige erhvervshuse samt andre rele-

vante aktører (herunder Fonden for Entreprenørskab) med henblik på efterføl-

gende godkendelse i bestyrelsen. 

• Erhvervshus Hovedstaden på vegne af et udvidet konsortium omfattende alle 

erhvervshuse, klynger og med deltagelse af private aktører tildeles en direkte 

bevilling på op til 120 mio. kr. fra REACT-EU til en specialiseret iværksætter-

indsats målrettet de danske styrkepositioner. Dette med en støtteprocent på 75.  

• Sekretariatet bemyndiges til at fastlægge den konkrete implementering af til-

lægsbevillingen til Beyond Beta-projektet i dialog med erhvervshuse, klynger 

og private aktører med henblik på efterfølgende godkendelse i bestyrelsen. 

• Der afsættes i alt 20 mio. kr. fra REACT-EU til en specialiseret iværksætter-

indsats for turisme til annoncering umiddelbart efter bestyrelsesmødet. 
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