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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 
Bestyrelsen skal træffe beslutning om udmøntning af 35 mio. kr. fra REACT-EU, 

som er afsat i reserve til iværksætterindsatser. 

 

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 iværksætterindsatsen er fastlagt af bestyrelsen inden for 

rammerne givet af regeringen og REACT-EU-programmet. På bestyrelsesmødet i 

april 2021 besluttede bestyrelsen, at REACT-EU-midler til iværksætteri skulle ud-

møntes til følgende: 

1) En generel iværksætterindsats. Denne del gennemføres via en skalering af 

det eksisterende projekt IværksætterDanmark (60 mio. kr.). Projektet gen-

nemføres af Erhvervshus Hovedstaden i samarbejde med de øvrige erhvervs-

huse, Fonden for Entreprenørskab, Ivækst og den lokale erhvervsservice. 
2) En specialiseret iværksætterindsats inden for Danmarks styrkepositioner. 

Denne del gennemføres via en skalering af acceleratorprojektet Beyond Beta 

(85 mio. kr.). Projektet gennemføres af Erhvervshus Hovedstaden i samar-

bejde med de øvrige erhvervshuse, Danish Design Center, den private acce-

lerator Accelerace og de udpegede klynger inden for de danske styrkepositi-

oner.  
3) En indsats med fokus på turisme-erhvervet. Efter annoncering blev der givet 

tilsagn til det nye projekt ”Hub for Innovation in Tourism” (HIT) (20 mio. 

kr.). Denne del gennemføres af Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde 

med MeetDenmark, Dansk Storbyturisme og erhvervshusene.   
 

Den konkrete udmøntning skete i juni og september 2021. Ud over de tildelte midler 

besluttede bestyrelsen i første omgang at tilbageholde en reserve på yderligere ca. 35 

mio. kr. til en specialiseret indsats for iværksættere målrettet styrkepositioner. Reser-

ven skal – ligesom de øvrige REACT-EU-midler – være anvendt af projekterne inden 

den 30. juni 2023.  

 

Sekretariatet har afsøgt efterspørgslen efter yderligere midler og aktiviteter i projektet 

Beyond Beta. Tilbagemeldingen fra projektet har været, at der kun er efterspørgsel 

på en del af den afsatte reserve (op til 26,8 mio. kr.). Sekretariatet har derfor afsøgt 

mulighederne for at tildele de resterede midler til de to øvrige REACT-finansierede 

iværksætterprojekter (IværksætterDanmark og Hub for Innovation in Tourism). Ope-

ratørerne bag projekterne har tilkendegivet en efterspørgsel på hhv. 6,7 mio. kr. og 

1,5 mio. kr.  

 

Løsning 
Det foreslås, at reserven på ca. 35 mio. kr. fordeles til de tre projekter, som det frem-

går nedenfor. Med den foreslåede udmøntning af reserven ventes i alt over 4.000 del-

tagere at have deltaget i REACT-EU-finansierede iværksætterindsatser og have for-

bedret deres kompetencer til at drive egen forretning, når indsatserne er afsluttet me-

dio 2023. 
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Beyond Beta tildeles 26,8 mio. kr. i ekstra tilskud til at øge deres voucher-ordning til 

iværksætternes køb af feasibility-studier markant samt til at gennemføre nye aktivi-

teter rettet mod internationalisering af iværksætterne og tiltrækning af udenlandske 

investorer. Sidstnævnte aktiviteter foreslås gennemført via bl.a. markedsbesøg og 

deltagelse i internationale messer og begivenheder. Der er et særligt fokus på tech- 

og grønne iværksættere. Aktiviteterne målrettes både deltagere fra den eksisterende 

bevilling, men operatøren forventer også at kunne rekruttere yderligere 75 deltagere 

fra 50 virksomheder. 

 

IværksætterDanmark tildeles 6,7 mio. kr. til skalering af indholdet og den målrettede 

kompetenceudvikling for deltagere på NextStep-forløb, som giver iværksættere til-

skud til indkøb af private rådgivere. Konkret foreslår projektet at øge tilskuddet fra 

25.000 kr. til 36.000 kr. (pr. iværksætter). Kravet om 25 pct. kontant medfinansiering 

fra iværksætteren fastholdes. Tillægsbevillingen vil muliggøre enten et bredere kom-

petenceløft eller mere dybdegående kompetenceudviklingsforløb. Den øgede kompe-

tenceudvikling forventes at øge deltagernes vækstmuligheder, styrke deltagerne i at 

opnå gunstige betingelser i markedet samt øgede overlevelseschancer. Konkret vil en 

tillægsbevilling til IværksætterDanmark betyde, at det forventede antal deltagere, 

som er selvstændige 6 måneder efter deltagelsen, øges fra 1.022 til 1.555. Yderligere 

forventes det, at antallet af overlevende virksomheder efter 2 år øges fra 914 til 1.310.  

 

Hub for Innovation in Tourism (HIT) forankret hos Dansk Kyst- og Naturturisme 

tildeles 1,5 mio. kr. i tilskud til en ny aktivitet med fokus på at styrke deltagernes 

kompetencer og forudsætninger for skalering til internationale markeder. Aktiviteten 

gennemføres som studieture med deltagelse i internationale konferencer eller events, 

som vil give startups mulighed for at få et stærkere grundlag for at vokse internatio-

nalt ved at give deltagerne viden om markeder, kunder og potentielle partnere. Ind-

satsen skal ske over for de af deltagerne i projektets eksisterende accelerationsforløb 

og challenges, som ønsker at opnå kompetencer i at realisere deres internationalise-

ringspotentiale. Konkret skal der gennemføres 2-3 studieture med samlet set ca. 90 

deltagere fra det eksisterende projekt, som ved aktiviteten vil få bedre forudsætninger 

for at vækste internationalt. 

 

Bilag 7.1.3 beskriver status for de tre iværksætterprojekter (aktiviteter og forbrug). 

Alle tre projekter forløber som forventet indtil videre.  

 

Udmøntning af reserven til Beyond Beta og IværksætterDanmark kan ske som direkte 

tildelinger til erhvervshusene i overensstemmelse med de særlige vilkår for REACT-

EU-midler. Tildelingen til HIT (der ikke er forankret hos et erhvervshus) skal ske i 

overensstemmelse med normal praksis for tillægsbevillinger med strukturfondsmid-

ler, jf. bilag 7.1.2.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

• godkender, at Erhvervshus Hovedstadens tilsagn til IværksætterDanmark forhø-

jes med 6.693.750 kr. REACT-EU-socialfondsmidler  

• godkender nyt tilsagn til Erhvervshus Hovedstaden til Beyond Beta på 26,8 mio. 

kr. REACT-EU-socialfondsmidler, samt  

• godkender, at Dansk Kyst- og Naturturismes tilsagn til HIT forhøjes med 1,5 mio. 

kr. REACT-EU-socialfondsmidler. 
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