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Formål
Bestyrelsen skal under dette punkt drøfte den konkrete implementering af afsat pulje
på 120 mio. kr. til ansøgninger under REACT-EU til den specialiserede
iværksætterindsats.
Baggrund
Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 21. april 2021 at afsætte midler under
REACT-EU til iværksætteraktiviteter, herunder en specialiseret iværksætterindsats,
med det formål at styrke iværksætteri i hele landet inden for de danske
styrkepositioner. Bestyrelsen besluttede at afsætte 120 mio. kr. til en direkte tildeling
til at skalere det eksisterende projekt, Beyond Beta, et iværksætterprojekt igangsat af
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2019, forankret hos Erhvervshus
Hovedstaden. Partnerskabet bag projektet består af Accelerace, Dansk Designcenter,
Erhvervshus Nord, Midt, Syd og Fyn. Skalering af projektet skulle inkludere alle
erhvervshuse og klyngeorganisationer og dermed bidrage til at underbygge
samarbejdet og arbejdsdelingen i erhvervsfremmesystemet. Bestyrelsen fremhævede
på mødet, at klyngerne i praksis bør få en central udførende rolle sammen med
erhvervshusene og øvrige private aktører, samt at der bør tilbageholdes en reserve,
som kan udmøntes alt efter behov og kvalitet i indsatsen.
Løsning
På baggrund af bestyrelsens drøftelse på mødet i april har sekretariatet været i dialog
med Erhvervshus Hovedstaden, klyngeorganisationerne og øvrige involverede om
den konkrete skalering af det eksisterende projekt Beyond Beta.
Erhvervshus Hovedstaden har i forlængelse heraf fremlagt en ansøgning til
implementering af indsatsen. Der er ansøgt om i alt 85 mio. kr. Yderligere 35 mio.
kr. er afsat til reserve, som kan tildeles til projektet ud fra tilfredsstillende fremdrift
på kriterier som rekruttering, anvendelse af midler, antal projekter /aktiviteter.
I den fremsendte ansøgning beskrives formålet med projektet, der udvider den
nuværende programindsats med specialiserede forløb inden for de 14 styrkepositioner
med særligt fokus på vækstpotentielle iværksættere.
Der lægges op til, at indsatsen udmøntes via klyngeorganisationerne med inddragelse
af relevante aktører, herunder private iværksættermiljøer, GTS’er, universiteter og
erhvervsskoler. Udmøntningen vil ske efter tre overordnede modeller: 1)
videreudvikling og gennemførsel af klyngernes eksisterende indsatser på
iværksætterområdet, 2) udvikling af nye branchespecifikke tilbud og 3) udvikling og
gennemførsel af aktiviteter i samarbejde med den eksisterende BeyondBetaaccelerator. Det fremgår ikke af ansøgningen, hvordan budgettete er fordelt. mellem
modellerne.
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Sekretariatet vurderer samlet set, at ansøger ikke i tilstrækkelig grad formår at bygge
videre på det eksisterende BeyondBeta-projekt. I stedet vurderes der reelt at være tale
om 14 mere eller mindre individuelle indsatser, hvor operatøren (Erhvervshus
Hovedstaden) ikke vurderes at kunne overholde det retsgrundlag, som midlerne skal
udmøntes i henhold til ift. ansøgningsproces. På denne baggrund lægges der op til, at
ansøger indsender en ny ansøgning, hvorefter denne forelægges bestyrelsen.
De centrale elementer i ansøgningen samt sekretariatets vurdering beskrives i
nedenstående:
For at sikre en bred geografisk samt specialiseret indsats for Danmarks
styrkepositioner udvides partnerskabet bag BeyondBeta til at inkludere alle
erhvervshuse og klyngeorganisationer. Der vil i relevante aktiviteter inddrages øvrige
relevante private og offentlige aktører såsom GTS’er, universiteter, private rådgivere
etc.
Udmøntningen sker via direkte tildeling til Erhvervshus Hovedstaden. Erhvervshus
Fyn er co-lead og påtager sig dele af administrationen. Klyngeorganisationerne står
som primære aktører for aktivitetsgennemførslen.
Der lægges i ansøgningen op til, at 80 pct. af midlerne til indsatsen, svarende til ca.
66,9 mio. kr., fordeles ligeligt på de 14 klyngeorganisation, så hver
klyngeorganisation får tildelt ca. 4,8 mio. kr. til iværksætteraktiviteter inden for den
pågældende styrkeposition. De resterende midler vil blive fordelt på en forlængelse
af det eksisterende Beyond Beta, hvor der afsættes ca. 8,7 mio. kr., samt 10,4 mio.
kr. til administration og projektledelse. Der vil i den videre dialog med operatøren ses
på muligheden for at nedbringe administrationsandelen.
Der nedsættes en styregruppe i projektet med mandat til at omfordele midlerne tre
måneder opstarten, såfremt de enkelte klyngers projekter ikke viser tilstrækkelig
fremdrift. Styregruppen sammensættes med seks uvildige medlemmer, tre
medlemmer udpeget af klyngerne og tre medlemmer udpeget af erhvervshusene.
Sekretariatet vurderer imidlertid, at denne model er problematisk på flere måder.
Midlernes fordeling afspejler således ikke behov blandt iværksættere på de enkelte
styrkepositioner, volumen i de enkelte klyngers målgrupper eller en økonomisk
fordeling baseret på forventede aktiviteter i de enkelte klynger. Modellen
demonstrerer heller ikke, at der drages nytte af og bygges videre på det eksisterende
projekt, ligesom den heller ikke i tilstrækkelig grad understøtter sammenhæng i
indsatsen på tværs. Endvidere lægges der med modellen ikke op til at give
Erhvervshus Hovedstaden mulighed for – som retsgrundlaget foreskriver – at sikre
en åben ansøgningsrunde og transparent udvælgelse af støttemodtagere
(iværksættere) i de enkelte klynger.
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Det vurderes således, at midlerne i projektet, i højere grad end der lægges op til, bør
baseres på og fordeles efter aktiviteter og efterspørgsel. For at tilgodese evt.
startomkostninger, herunder til rekruttering af virksomheder, kan et mindre beløb
afsættes til hver deltagende klynge. Klyngeorganisationerne indsender derefter en
ansøgning til den juridisk ansvarlige aktør, som REACT-EU-midlerne tildeles
(Erhvervshus Hovedstaden), som derefter tildeler midler pba. et sæt af transparente
kriterier som forventede aktiviteter, antal deltagere og forløb.
Der vurderes i ansøgningen at være en generel mangel på beskrivelse af roller og
sammenhæng mellem aktørerne, i særdeleshed erhvervshusenes rolle, hvorfor der vil
blive stillet krav om, at dette konkretiseres. Klyngeorganisationerne kan og bør have
en betydelig rolle i projektet i forhold til at rekruttere og screene iværksættere samt
at facilitere og udføre aktiviteter sammen med øvrige private aktører.
Projektet skal bidrage til fremme af grøn omstilling og cirkulær økonomi. I
ansøgningen beskrives primært de forskellige aktørers opdrag ift.
Erhvervsfremmebestyrelsens strategi. Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt
beskrevet, hvorledes projektet mere konkret vil fremme et grønnere fokus, og der
indgår i ansøgningen ingen relevante måltal. Der vil blive stillet krav til, at ansøger
konkretiserer, hvorledes grøn omstilling vil indgå i projektaktiviteterne, samt
opstiller relevante måltal.
Videre proces
Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen ikke kan indstilles til bestyrelsens
godkendelse i dens nuværende form, og at der derfor gives afslag. Dette skyldes den
udmøntningsmodel, der fremlægges i ansøgningen, hvor der vurderes at være behov
for så substantielle ændringer, at ansøger vil blive anmodet om at fremlægge en ny
ansøgning, hvor der vægtes:
1. Bedre
forklaring
af
aktørernes
roller,
herunder
hvorledes
klyngeorganisationerne sammen med erhvervshusene vil få en konkret
udførende rolle, samt hvorledes det sikres, at der arbejdes videre på det
eksisterende projekt frem for 14 separate ’miniprojekter’.
2. Ved en direkte tildeling påhviler det operatøren at sikre en åben og
transparent udvælgelsesproces1. Ansøger vil blive bedt om at beskrive,
hvorledes dette forventes overholdt.
3. Fordeling af budget efter en aktivitetsstyret model under hensyntagen til
klyngernes diversitet.
4. Uddybning af, hvorledes projektet forventes at bidrage til den grønne
omstilling.
Efter modtagelse af en revideret ansøgning vil sekretariatet fremsende den konkrete
implementering af projektet til bestyrelsens godkendelse, evt. i skriftlig høring.

1

Bekendtgørelse nr. 764 af 27. april § 8 a. stk 2.
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Det indstilles, at bestyrelsen
• giver afslag på ansøgningen fra Erhvervshus Hovedstaden angående skalering af
Beyond Beta,
• giver sekretariatet mandat til at gå i dialog med ansøger angående de fremlagte
forslag til ændringer med henblik på indsendelse af revideret ansøgning, og
• godkender, at en evt. revideret ansøgning senere kan fremlægges i skriftlig
godkendelse i bestyrelsen.

