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Bilag 7.1.3: Iværksætterindsatsen: Status på Iværksætterdanmark, Bey-

ond Beta og Hub for Innovation in Tourism (HIT) 

 

Dette bilag beskriver status på de tre projekter under REACT-EU-

Iværksætterindsatsen, herunder fremdrift på antal deltagere i projekterne i for-

hold til det forventede på nuværende tidspunkt samt status på projekternes øko-

nomiske forbrug.  

 

1. Status på IværksætterDanmark  

IværksætterDanmark er et landsdækkende program for iværksættere, der har til 

formål at forbedre iværksætternes kompetencer til at drive egen virksomhed. Er-

hvervshus Hovedstaden er operatør på projektet, men der er tale om et tæt sam-

arbejde med alle landets erhvervshuse og kommunernes lokale erhvervsservice 

samt Fonden for Entreprenørskab og Ivækst. Projektet tilbyder faglige kompe-

tenceforløb og branche- og temaspecifikke forløb, som afholdes som workshop-

forløb, der er åbne for landets iværksættere. Det kræver ingen særlige forudsæt-

ninger for iværksætterne at kunne deltage i forløbene. Derudover tilbydes så-

kaldte NextStep-forløb, hvor udvalgte iværksættere får tilbudt tilskud til indkøb 

af private rådgivere. Tilskuddet er op til 75 pct. af indkøbene. Med REACT-

bevillingen fra 2021 blev sidstnævnte del i projektet skaleret, således at markant 

flere NextStep-forløb kunne gennemføres.    

 

Status for IværksætterDanmark pr. 28. februar 2022 er, at der både på den oprin-

delige bevilling og på REACT-EU-bevillingen er flere registrerede deltagere end 

forventet på nuværende tidspunkt. Inden for begge bevillinger er der på nuvæ-

rende tidspunkt afholdt lidt færre kollektive forløb end forventet, men operatøren 

angiver, at efterspørgslen på projektets tilbud er stigende, og begyndelsen af 

2022 har budt på fuldt bookede forløb og behov for at fremrykke aktiviteter. 

Samtidig er der en stor interesse for NextStep-forløb. På begge bevillinger er der 

ultimo februar 2022 anvendt færre penge end budgetteret, hvilket skyldes forsin-

kelse pga. COVID-19. Tilsagnsmodtager forventer et højt aktivitets- og omkost-

ningsniveau i resten af projektperioden. Samlet set er det sekretariatets vurde-

ring, at projektet har en tilfredsstillende fremdrift. 
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Tabel 1: Status på Iværksætterdanmark, ultimo februar 2022 

 Socialfondstilsagn 

(mio. kr.) 

REACT-EU-tilsagn 

(mio. kr.) 

Budget 27,8 80 

Tilskud 20,8 60 

Aktuelt forbrug 13,5  1,2  

Antal deltagere 

Forventet 3.049 2.680 

Aktuelt  2.704 278 

 

IværksætterDanmark ønsker at anvende en tillægsbevilling på at øge kvaliteten 

af NextStep-forløbene. Operatøren foreslår, at tilskuddet til indkøb af private 

rådgivere øges fra 25.000 kr. til 36.000 kr., som vil muliggøre enten et bredere 

kompetenceløft eller mere dybdegående kompetenceudviklingsforløb. Et bre-

dere kompetenceløft vil give iværksætteren mulighed for at splitte bevillingen 

op i 2-3 mindre dele og derigennem opkvalificere flere kompetenceområder gen-

nem ét NextStep-forløb, mens et mere dybdegående kompetenceudviklingsfor-

løb vil muliggøre, at iværksætteren kan gå mere i dybden med et konkret fagom-

råde. Den forstærkede kompetenceudvikling forventes at øge deltagernes vækst-

muligheder, styrke deltagerne i at opnå gunstige betingelser i markedet samt øge 

overlevelseschancerne. Next Step-forløbene er en aktivitet, hvor projektet alle-

rede på nuværende tidspunkt viser en god fremdrift og har leveret over det for-

ventede.  

 

2. Status på Beyond Beta  

Beyond Beta er et landsdækkende acceleratorprogram for vækstpotentielle 

iværksættere, der har til formål at forbedre iværksætternes kompetencer til at 

accelerere virksomhedernes vækst inden for kort tid. Operatør er Erhvervshus 

Hovedstaden i tæt samarbejde med den private virksomhed Accelerace, Danish 

Design Center og de øvrige erhvervshuse. I forbindelse med REACT-EU-

bevillingen blev partnerskabet udvidet med de udpegede klynger inden for de 

danske styrkepositioner, så der kan tilbydes sektorspecifik rådgivning til iværk-

sætterne ud over de generelle acceleratorforløb.  

 

Status for Beyond Beta er, at aktiviteterne er i gang og afvikles planmæssigt. 

Projektet har inden for den oprindelige socialfondsbevilling nået 84 pct. af sine 

måltal syv måneder inden projektslut, jf. tabel 2, hvilket vurderes positivt. Pro-

jektet modtog sin ekstra bevilling med REACT-EU-midler i november 2021. 

Partnerkredsen har fordelt alle midler til iværksætterforløb på de forskellige styr-

kepositioner, de første ansøgningsrunder er afsluttede, og projektet har oplevet 

en god respons på projektets tilbud. Det er sekretariatets vurdering, at projektet 

har en god fremdrift.  
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Tabel 2: Status på Beyond Beta, primo marts 2022 

 Socialfondstilsagn 

(mio. kr.) 

REACT-EU-tilsagn 

 (mio. kr.) 

Budget 33,6 113 

Tilskud 25,2  84,7  

Aktuelt forbrug  24,8 2,3 

Antal deltagere 

Forventet 225 600 

Aktuelt  189 60 

 

Beyond Beta ønsker med en tillægsbevilling på 26,8 mio. kr. at øge anvendelsen 

af vouchers til iværksættere til køb af privat rådgivning og forventer, at partner-

skabet med aktiviteten vil kunne rekruttere yderligere 75 deltagere fra 50 virk-

somheder – brugen af vouchers vil dog også stå til rådighed for iværksætterne i 

hovedprojektet og derfor nå langt ud over disse 75 deltagere. Desuden udvides 

aktiviteterne til også at omfatte internationalisering samt et øget fokus på aktivi-

teter målrettet grønne iværksættere. Projektet har i forbindelse med ansøgningen 

anmodet sekretariatet om at kunne bruge en anden administrationsmodel til til-

lægsbevillingen. Det betyder, at tillægsbevillingen vil skulle administreres som 

et særskilt projekt med en særskilt afrapportering. Det er sekretariatets vurdering, 

at denne model er hensigtsmæssig, hvis iværksætterne i øget grad skal kunne 

bruge private konsulenter og GTS-institutter. I det forelagte budget vil 63 pct. af 

midlerne bruges på private konsulenter og eksterne leverandører. Samtidig vil 

der bruges minimale udgifter til administration.  

 

3. Status på Hub for Innovation in Tourism (HIT) 

Hub for Innovation in Tourism (HIT) er en specialiseret iværksætterindsats mål-

rettet turisme-iværksættere. Det er et landsdækkende projekt med Dansk Kyst- 

og Naturturisme som operatør i samarbejde med MeetDanmark, Dansk Storby-

turisme og erhvervshusene. Visionen er, at Danmark får turismeiværksætteri i 

verdensklasse. Redskabet er en agil og decentral start-up og innovationshub (vir-

tuel hub, uden særskilt fysisk placering), som både arbejder ned i de tre forret-

ningsområder kyst-, natur- samt storby- og erhvervsturisme, og som arbejder på 

tværs af de tre forretningsområder og dermed udnytter viden, værktøjer og net-

værk bedst muligt. Projektet tilbyder accelerationsforløb, deltagelse i ”challen-

ges” i videnmiljøer samt partnerskaber mellem iværksættere og videninstitutio-

ner, som er en overbygning på accelerationsforløb og ”challenges”. 

 

Status for Hub for Innovation in Tourism (HIT) er ifølge projektet pr. 11. marts 

2022, at aktiviteterne er i gang og afvikles planmæssigt, jf. tabel 3. På trods af at 

projektet først fik endeligt tilsagn den 2. februar 2022, har de allerede gennem-

ført ét forløb samt fået rekrutteret til to andre forløb. I det gennemførte forløb 

har 12 ud af 19 deltagere angivet, at de har opnået forøgede kompetencer. Der-

udover har projektet også oplyst, at 28 virksomheder modtager støtte i projektet, 

og der er endvidere samlet set forbrugt 4,3 mio. kr. i projektet. Sekretariatet vur-

derer herefter, at HIT-projektets fremdrift – ud fra det oplyste – er god. 
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Tabel 3: Status på HIT, medio marts 2022 

 REACT-tilsagn (mio. kr.) 

Budget 26,6 

Tilskud 20 

Aktuelt forbrug  4,3 

Antal deltagere 

Forventet 225 

Aktuelt  54 

 

Projektet vil med en tillægsbevilling give deltagere, som allerede deltager i pro-

jektets eksisterende accelerationsforløb og ”challenges”, mulighed for at få yder-

ligere kompetencer til vækst og skalering via internationalisering. 

 


	Bilag 7.1.3: Iværksætterindsatsen: Status på Iværksætterdanmark, Beyond Beta og Hub for Innovation in Tourism (HIT)
	1. Status på IværksætterDanmark
	2. Status på Beyond Beta
	3. Status på Hub for Innovation in Tourism (HIT)

