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Formål
Bestyrelsen skal godkende den konkrete implementering af den brede iværksætterindsats, hvor der direkte tildeles 60 mio. kr. fra REACT-EU til erhvervshusene (tilsagnsmodtager er Erhvervshus Hovedstaden) til en skalering af projektet Iværksætterdanmark. Herunder skal bestyrelsen fastlægge de overordnede kriterier for tilsagnsmodtagers udvælgelse af iværksættervirksomheder til projektet.
Baggrund
På bestyrelsesmødet i april besluttede bestyrelsen den videre udmøntning af iværksætterindsatsen, som Regeringen og Folketingets partier har afsat 200 mio. kr. til fra
REACT-EU-programmet. For den brede iværksætterindsats blev det besluttet, at Erhvervshus Hovedstaden tildeles en direkte bevilling på 60 mio. kr. fra REACT-EUmidlerne til skalering af projektet Iværksætterdanmark med en støttesats på 75 pct.
Samtidig godkendte bestyrelsen, at projektet justeres således:
1) at der er fokus på grønne iværksættere, et større fokus på hhv. kvinder i
iværksætteri og faglærte iværksættere,
2) at nye projektaktiviteter tilføjes, herunder 1:1 rådgivningsforløb, og
3) at partnerskabet udvides, herunder med en endnu stærkere inddragelse af den
lokale erhvervsservice.
Herudover har bestyrelsen udtrykt et ønske om, at iværksættere fra universiteterne er
blandt målgruppen, og at Fonden For Entreprenørskab (herefter FFE) evt. kan spille
en rolle i et skaleret Iværksætterdanmark.
Løsning
På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser har sekretariatet haft dialog med bl.a.
erhvervshuse og brancheorganisationer om den konkrete implementering af indsatsen, herunder om de tre justeringer nævnt ovenfor. Generelt nås der med en tildeling
af REACT-EU-midler endnu flere iværksættere, og samtidig styrkes bredden, dybden
og kvaliteten i projektets kompetenceudviklingsforløb. Det samlede forventede antal
unikke deltagere i den REACT-EU-finansierede del af Iværksætterdanmark er angivet til 2.680, hvoraf 1.637 deltagere forventes at modtage 1:1 rådgivning. Dette vurderes at være realistisk, idet der i det skalerede projekt hovedsageligt sættes fokus på
intensive, individuelle kompetenceforløb, der, alt andet lige, er dyrere at gennemføre.
Justeringerne er stort set implementeret i ansøgningen og gennemgås nedenfor.
Ad 1) Fokus på grønne iværksættere, kvinder i iværksætteri, faglærte iværksættere
Det er et krav, at der skal være fokus på grønne iværksættere. Dette opfylder det
skalerede projekt, idet det er målsætningen, dels at 50 pct. af de kollektive kompetenceudviklingsforløb tilrettelægges, således at grønt, bæredygtigt eller cirkulært indhold er en del af forløbet, dels at 25 pct. af de kollektive kompetenceudviklingsforløb
har udgangspunkt i grønne, bæredygtige eller cirkulære emner.
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Kvinder udgør i dag hele 50 pct. af deltagerne i projektet, mens andelen af kvinder i
iværksætteri i Danmark er ca. 25 pct. Projektets målsætning er, at også 50 pct. af
deltagerne i en skaleret indsats skal være kvinder. Dette understøttes gennem en målrettet kommunikationsindsats i samarbejde med relevante aktører. Det kan fx. være
organisationer som Nordic Female Founders, Boss Ladies og FemaleInvest, hvor
sidstnævnte i dag sidder i projektets advisory board. Derudover har projektet fokus
på undervejs i forløbene at benytte rollemodeller, som også kvindelige iværksættere
kan spejle sig i. Det vurderes, at projektets målsætning for antal kvinder i projektet
imødekommer bestyrelsens ønske om flere kvinder i iværksætteri.
Der skal i projektet være et større fokus på faglærte iværksættere. Det er målsætningen, at antallet af deltagere med en erhvervsfaglig uddannelse udgør 25 pct. af det
samlede deltagerantal, hvor det i den eksisterende bevilling, efter det oplyste pr. medio juni 2021, er 9 pct. Der foregår pt. en dialog om et formelt partnerskab med FFE,
der skal understøtte projektet i at nå ud til målgruppen af faglærte iværksættere og
tilrettelægge forløb, der er særligt målrettet denne gruppes behov.
Bestyrelsen har udtrykt ønske om, at der ses på iværksættere fra universiteterne. Sekretariatet er enig med erhvervshusene i, at denne målgruppe i særlig grad bør håndteres i projektet Beyond Beta (se bilag 4.3), hvorfor iværksættere fra universiteterne
kun i mindre grad er i fokus i Iværksætterdanmark, der er målrettet den ’brede’
gruppe af iværksættere, herunder faglærte iværksættere.

Ad 2) Nye projektaktiviteter, herunder 1:1 rådgivningsforløb
Foruden en øget volumen i de allerede eksisterende virkemidler i projektet, hvor der
samtidig også lægges op til en øget kvalitet og værdi af de enkelte forløb, implementeres der nye aktiviteter i projektet. Der er afsat 41 mio. kr. til 1:1 rådgivningsforløb,
hvor den enkelte iværksætter kan søge op til 25.000 kr. i tilskud til kompetenceudvikling hos en privat rådgiver. Iværksætteren lægger en kontant egenfinansiering på
25 pct. De mere intensive og individuelle forløb med en privat rådgiver skal dermed
udgøre en forholdsmæssig stor andel af det skalerede projekt.
Ad 3) Udvidet partnerskab
Sekretariatet har i dialogen med erhvervshusene lagt vægt på, at alle erhvervshuse
spiller en aktiv rolle i gennemførslen af Iværksætterdanmark. Alle erhvervshuse indgår i advisory boardet sammen med en bredere repræsentation af bl.a. iværksættere,
brancheforeninger og lokale aktører. Det nuværende advisory board forventes udvidet med relevante aktører, der kan bidrage med kompetencer inden for det grønne og
bæredygtige område. Der lægges op til, at det enkelte erhvervshus har mulighed for
at tilrettelægge opgaver i samarbejde med den lokale erhvervsservice, hvilket kan
sikre, at projektet forankres i hele landet gennem regionale og lokale samarbejdsmodeller. Projektet vil løbende indgå partnerskabsaftaler med lokale erhvervsserviceaktører, efterhånden som de skal i spil. Sekretariatet vil påse, at der samarbejdes med
den lokale erhvervsservice.
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Der arbejdes også på at udvide partnerskabet med deltagelse af FFE. Fonden arbejder
bl.a. med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende på
alle uddannelsesniveauer. Det er oplyst, at FFE’s arbejde i projektet vil tage afsæt i
1) awareness og kommunikation, 2) at styrke entreprenørskabskompetencer, 3) konkrete iværksætterforløb - særligt målrettet faglærte og kvinder samt bæredygtigt entreprenørskab. Sekretariatet vurderer, at alle tre områder kan være relevante at bringe
i spil i projektet.
Udover de nuværende projektpartnere er der afsat budget til at kunne inkludere yderligere projektpartnere, der kan understøtte indsatsen, særligt ift. at styrke grønt og
bæredygtigt iværksætteri samt kvindelige og faglærte iværksættere.
Sammenfattende vurderes det, at ansøgningen med ovenstående justeringer ligger inden for REACT-programmets rammer og bestyrelsens ønsker, herunder vurderes det,
at det i ansøgningen er demonstreret, at man vil styrke iværksætteriet på tværs af hele
landet via et bredt kompetenceløft inden for generelle emner, så iværksættere i højere
grad kan lykkes. Der fokuseres på grønt iværksætteri, kvinder og faglærte iværksættere, ligesom projektet bekræfter at arbejde på at udvide partnerskabet med relevante
aktører.
Overordnede udvælgelseskriterier
Fordi REACT-EU-midlerne tildeles direkte til Erhvervshus Hovedstaden uden forudgående ansøgning, skal bestyrelsen fastsætte og godkende de overordnede kriterier,
som operatøren vil lægge til grund for udvælgelse af iværksættervirksomheder. Kun
ved deltagelse i 1:1 rådgivningsforløbene (projektets overbygning) er der dog tale om
en egentlig udvælgelse, idet der på de øvrige tilbud er fri adgang efter først til mølleprincippet. Kriterierne for deltagelse i de mere intensive overbygningsforløb for udvalgte iværksættere, der har stort potentiale for at etablere en sund og levedygtig virksomhed (uden dog nødvendigvis at have ambitioner om stor vækst), er opdelt i følgende fire adgangskriterier og tre vurderingskriterier:
Adgangskriterier:
• Iværksætteren har et dansk CVR-nummer.
• Iværksætteren er en del af projektets målgruppe (skal være etableret inden for de
seneste fem år fra projektets startdato).
• Iværksætteren har vækstambitioner, fx +1 mio. kr. i omsætning inden for max. to år
og +1 ansat (udover ejer/stifter) inden for max. to år.
• Iværksætteren har et behov for kompetenceudvikling, som kan realiseres via forløbet.
En ansøger kan ikke komme i betragtning til støtte, hvis:
• ansøger får dækket samme udgifter via andre hjælpe-, kompensations- eller støtteordninger,
• ansøger er en del af en offentlig forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der
udgør mere end halvdelen af deres driftsudgifter.
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Vurderingskriterier:
• Har iværksætteren forudsætningerne (fx. uddannelse, brancheerfaring, personlige
kompetencer) for at kunne realisere sine vækstambitioner?
• Kan yderligere kompetenceudvikling understøtte iværksætterens vækstambitioner?
• Kan kompetenceudviklingen udløse et grønt eller bæredygtigt potentiale?
Erhvervshus Hovedstaden vil sammen med det lokale erhvervshus, i hvis geografi
iværksætteren kommer fra, vurdere ansøgningerne ud fra en pointmodel, som alle
ansøgninger bliver bedømt efter.
Sekretariatet vurderer, at der er tale om en relevant procedure for udvælgelse og relevante, overordnede kriterier, der kan være med til at sikre en transparent udvælgelsesproces af iværksættere. Sekretariatet er ikke blevet forelagt den konkrete pointmodel, som ansøgere vurderes ud fra. Som led i den opfølgende sagsbehandling
vil sekretariatet understrege, at denne skal være så objektiv og gennemsigtig som
muligt.
Videre proces
Hvis bestyrelsen kan godkende den konkrete implementering (justeringerne) i et skaleret Iværksætterdanmark, vil Erhvervsstyrelsen snarest udstede kontrakt på 60 mio.
kr. fra REACT-EU. Grundet den korte ansøgnings- og sagsbehandlingsproces pågår
sagsbehandlingen fortsat. Denne kan fx medføre mindre indholdsmæssige ændringer,
hvorfor der tages forbehold for den endelige godkendelse og udformning af projektet.
Hvis bestyrelsen kan godkende de overordnede udvælgelseskriterier, vil disse blive
sendt til godkendelse hos Overvågningsudvalget for strukturfondene.
Kommunikation
Sekretariatet publicerer pressemeddelelse om bestyrelsens beslutning umiddelbart efter mødet.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:
• godkender den konkrete implementering af en skaleret Iværksætterdanmark
indsats,
• godkender de overordnede kriterier for valg af iværksættere, og
• bemyndiger sekretariatet til at udarbejde kontrakt til Erhvervshus Hovedstaden, der i nødvendigt omfang tager højde for endelig legalitetskontrol af projektansøgningen og deraf følgende evt. justeringer i fx aktiviteter.

