
 

 

Bilag 5.2.1 Cover – Iværksætterprogram 2023-2026 

 

Dagsordenspunkt 5 Cover – Idébeskrivelse: Iværksætterprogram 2023-2026 Bilag 5.2.1 

 

Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til en foreslået indsats på 123 mio. kr. til et nyt iværk-

sætterprogram, der kan understøtte iværksætteri i hele Danmark, herunder strategisk 

fokus i annonceringen, hvad der lægges vægt på i vurderingen af ansøgninger (krite-

rier), klyngeorganisationernes deltagelse samt inddragelse af private aktører. 

 

Baggrund 

Som orienteret på bestyrelsesmødet den 20. september 2022 forelægges bestyrelsen 

en idébeskrivelse til et nyt iværksætterprogram, som kan tage over, når de tre lands-

dækkende REACT-EU-finansierede indsatser Iværksætterdanmark (IVDK), Beyond 

Beta (BB) og Hub for Innovation in Tourism (HIT) udløber medio 2023.  

 

COWI A/S har evalueret de tre indsatser og konkluderer, at indsatserne rammer mål-

gruppernes behov og tilfører iværksætterne værdifuld viden og kompetencer. For at 

få yderligere input til den fremtidige iværksætterindsats har sekretariatet i efteråret 

2022 afholdt en række dialogmøder og modtaget skriftlige input fra interessenter in-

den for iværksættermiljøet. Derudover afholdt bestyrelsen den 29. september 2022 et 

temaarrangement om vækstiværksætteri. 

 

Evaluator og interessenterne er positive over for den nuværende brede indsats i regi 

af IVDK, som både rummer praksisnære workshopforløb samt tilskud til kompeten-

ceudvikling og 1:1-rådgivning hos konsulenter. Især den stærke lokale forankring af 

indsatsen i hele landet, som sikres via inddragelse af lokale erhvervsfremmeaktører, 

fremhæves positivt. De fleste interessenter har udtrykt opbakning til, at indsatsen fort-

sat skal have et særligt fokus på kvinder og grønne iværksættere. 

 

Interessenterne har også udtrykt opbakning til at fortsætte med en særskilt indsats 

målrettet iværksættere med et forholdsvist stort vækstpotentiale inden for de danske 

styrkepositioner, ligesom den hidtidige indsats på dette område er vurderet positivt af 

evaluator.  Interessenterne har i dialogen lagt vægt på, 1) at de virksomhedsnære ydel-

ser bør leveres af private aktører, 2) at der bør være et stærkt fokus på internationali-

sering, 3) at der skal sikres en væsentligt større synlighed omkring indsatsen og en 

bedre sammenhæng med videnmiljøernes (inkl. universiteternes) indsats, 4) at sam-

arbejdet mellem ”corporates” (større eksisterende virksomheder) og iværksættere 

skal styrkes, 5) at adgangen til kapital skal forbedres, og 6) at adgang til talent og 

kvalificeret arbejdskraft bør opprioriteres. 

 

Evaluator har også vurderet den nuværende, specialiserede turismeindsats positivt og 

fremhæver, at indsatsen på kort tid har etableret et organisatorisk, velfungerende set-

up, ligesom deltagervirksomhederne har oplevet stort udbytte af forløbene. Evaluator 

anbefaler, at en iværksætterindsats målrettet potentielle vækstiværksættere inden for 

de erhvervsmæssige styrkepositioner – inklusive turisme – på længere sigt tilrette-

lægges som en samlet indsats. 

   

Mange interessenter har også udtrykt ønske om, at der afsættes midler til en pulje til 

iværksætterevents. Der har tidligere været en sådan pulje, som bl.a. TechBBQ, der er 

et af Skandinaviens største iværksætterevents, har fået støtte fra. Eventpuljen har haft 

til formål at sikre, at flere talentfulde udenlandske og internationale iværksættere og 

investorer ser mulighederne ved at etablere sig og/eller investere i Danmark.  
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Løsning 

Det foreslås at afsætte i alt 123 mio. kr. til en ny 3-årig iværksætterindsats, heraf 80 

mio. kr. fra Socialfonden Plus og 43 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler 

(DEM). Det nye iværksætterprogram foreslås at bestå af tre spor (uddybet i bilag 

5.2.2): 

• En bred indsats, som sigter på at øge kompetencerne og derigennem etablerings-

raten og særligt overlevelsesraten blandt den brede gruppe af iværksættere (per-

soner og op til tre år gamle virksomheder). 

• En specialiseret indsats, som målrettes iværksættere med et stort vækstpotenti-

ale inden for styrkepositionerne og har til formål at skabe flere vækstiværksæt-

tere.  

• Iværksætterevents, der skal styrke iværksætterkulturen og internationalisering 

via private iværksættermiljøer, hvor iværksætterne kan danne netværk til rele-

vante aktører inden for økosystemet. 

 

Den brede indsats  

For det første foreslås at afsætte 40 mio. kr. til at fortsætte den nuværende brede ind-

sats. I regi af indsatsen skal iværksættere bl.a. tilbydes: 

 

• Faglige, tematiserede og branchespecifikke workshopforløb 

• 1:1-sparring og tilskud til kompetenceudvikling 

 

Den specialiserede indsats  

For det andet foreslås at afsætte 62 mio. kr. til en specialiseret indsats, som skal have 

et særligt fokus på styrkepositioner, inkl. erhvervsfyrtårnene, og understøtte iværk-

sættere med et vækstpotentiale på kort sigt via adgang til bl.a.: 

 

• Kompetence- og rådgivningsforløb med fokus på at styrke entreprenørskabsevner 

fx målrettet internationalisering eller adgang til kapital. 

• Adgang til netværk og matchmaking mellem iværksættere, private aktører og in-

vestorer, herunder samarbejde med corporates/større virksomheder. 

 

Forslaget adresserer størstedelen af de oven for nævnte input fra evaluator og interes-

senter. Dog vurderes det, at adgang til kvalificeret arbejdskraft håndteres bedre i an-

dre indsatser, herunder bestyrelsens annoncering om ”Kompetencer til den grønne 

omstilling i SMV’er” og andre kommende indsatser.  

 

Den anden del af den specialiserede REACT-EU-finansierede iværksætterindsats 

(HIT) har omfattet turisme, hvor der modsat de øvrige styrkepositioner ikke er udpe-

get en klyngeorganisation. Indsatsen implementerer en central anbefaling fra en kort-

lægning og analyse af iværksætterstrukturen i dansk turisme foretaget af Oxford Re-

search i 2020. Sekretariatet foreslår, at der afsættes 8 mio. kr. til at fortsætte den spe-

cialiserede iværksætterindsats på turismeområdet som en selvstændig indsats, jf. bi-

lag 5.2.2. Ambitionen er, at innovationshøjden hos turismevirksomhederne kan løf-

tes, så turisme på sigt kan indgå i det øvrige iværksætterprogram på lige fod med de 

øvrige styrkepositioner. 

 

Pulje til iværksætterevents 
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Endelig foreslås det at afsætte 13 mio. kr. til en pulje til iværksætterevents (skitseret 

i bilag 5.2.3). Puljen skal kunne søges af aktører, som afholder større eller mindre 

events for iværksætterøkosystemet. Iværksætterevents, der samler iværksættere, in-

vestorer m.fl. fra ind- og udland, kan bidrage til at skabe øget lokal forbundethed i 

iværksætterøkosystemet og global forbundethed til andre ledende iværksætterøkosy-

stemer, hvilket kan bidrage til at styrke internationaliseringen i økosystemet.  

 

Økonomi 

Hovedparten af midlerne foreslås afsat til den specialiserende indsats, jf. tabel 1. 

Dette tager højde for input fra interessenterne og fordelingen af REACT-EU-midler 

i de nuværende indsatser. Fordelingen afspejler også, at det især er med hensyn til 

vækstiværksættere, at Danmark halter efter udlandet, og at denne indsats er mest om-

kostningsfuld.   

 

Tabe1 1. Foreslået fordeling af tilskudsmidler på spor (mio. kr.) 

Spor Socialfonden Plus DEM I alt 

Bred indsats 30 10 40 

Specialiseret indsats 45 17 62 

Specialiseret turismeindsats 5 3 8 

Pulje til events - 13 13 

I alt  80 43 123 
 

Hensynet til Region Sjælland 

Det foreslås, at mindst 32 pct. af tilskudsmidlerne i den brede indsats og mindst 15 

pct. af tilskudsmidlerne i den specialiserede indsats skal tilfalde iværksættere/virk-

somheder lokaliseret i Region Sjælland. Det særlige hensyn skyldes, at det er et EU-

krav, at 32 pct. af de samlede strukturfondsmidler i 2021-2027 anvendes i Region 

Sjælland.  

 

Udvælgelseskriterier 

Ansøgninger om at blive operatør på henholdsvis den brede og den specialiserede 

indsats foreslås vurderet på to forskellige sæt af kriterier (uddybet i bilag 5.2.2). 

Begge sæt af kriterier er baseret på strategiens pejlemærker.  

 

Ansøgere 

Der skal findes operatører for hhv. den brede indsats, den specialiserede indsats, den 

specialiserede turismeindsats og puljen til events. Det vil være muligt for både private 

og offentlige aktører at søge om at blive operatører på de tre førstnævnte indsatser, 

således at der udpeges én operatør pr. indsats. På den fjerde indsats – iværksætter-

events – foreslår sekretariatet, at bestyrelsen udpeger operatøren direkte.  

 

Koordinationsgruppe 

Interessenterne har givet udtryk for, at der er behov for at skabe en bedre sammen-

hæng mellem de forskellige aktører og indsatser i iværksætterøkosystemet. Det fore-

slås, at Erhvervsstyrelsen kontakter Vækstfonden, Innovationsfonden m.fl. med hen-

blik på at nedsætte en koordinationsgruppe sammen med de kommende tilsagnsmod-

tagere. Gruppen skal følge med i iværksætterindsatsen og understøtte, at der skabes 

mere sammenhængende forløb i iværksætterøkosystemet.     
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Det strategiske rum – drøftespørgsmål 

Klyngeorganisationernes deltagelse 

I den eksisterende specialiserede iværksætterindsats Beyond Beta er det et krav, at 

alle klyngeorganisationerne skal indgå i arbejdet og bidrage med fx matchmaking, 

adgang til teknisk rådgivning, fysiske miljøer og videninstitutioner samt sektorspeci-

fik mentoring. Evaluator vurderer, at klyngeorganisationernes sektorspecifikke viden 

har bidraget positivt, men fastslår samtidig, at der er betydelige forskelle på klynge-

organisationernes erfaringer med at tage del i en sådan indsats. Nogle klyngeorgani-

sationer har også givet udtryk for, at de mener, at opgaven med fordel kan løses af 

andre aktører inden for klyngens økosystem.  

 

Det foreslås, at iværksættervirksomheder fra alle styrkepositioner fortsat skal kunne 

deltage i den specialiserede indsats, men bestyrelsen kan drøfte klyngeorganisatio-

nernes rolle og antallet af projekter. Drøftelsen foreslås at tage udgangspunkt i tre 

forskellige modeller (uddybet med fordele og ulemper i tabel 4 i bilag 5.2.2):  

1) Én landsdækkende indsats, som skal omfatte alle klyngeorganisationer (svarende 

til Beyond Beta i dag).  

2) Én landsdækkende indsats med de klyngeorganisationer, der ønsker at deltage. 

3) Flere landsdækkende indsatser, hvor hver indsats omfatter én eller flere klynge-

organisationer. 

 

Inddragelse af private aktører  

For at imødekomme interessenternes ønske om øget inddragelse af private lægges der 

op til, at private aktører, herunder klyngeorganisationer og acceleratorer, skal være 

udførende på en betydelig del af den specialiserede indsats. Konkret foreslås i udvæl-

gelseskriterierne lagt vægt på, at accelerationsforløbene drives af private aktører, som 

kan dokumentere erfaringer og positive resultater med accelerationsforløb.  
Bestyrelsen kan drøfte, om forslaget i tilstrækkelig grad inddrager private aktører.  

 

Videre proces 

Såfremt bestyrelsen tilslutter sig idébeskrivelsen, og overvågningsudvalget godken-

der udvælgelseskriterierne, vil en annoncering forventeligt blive offentliggjort primo 

december 2022 med ansøgningsfrist primo marts 2023. Indstilling af ansøgninger til 

bestyrelsens godkendelse forventes behandlet på mødet den 8. juni 2023. Umiddel-

bart herefter udsteder Erhvervsstyrelsen tilsagn/afslag til ansøgere. På bestyrelsesmø-

det den 2. februar 2023 forelægges et forslag til direkte udpegning af operatør på 

puljen til iværksætterevents.   

 

Kommunikation 

Sekretariatet offentliggør bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens 

hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Even-

tuel yderligere kommunikation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) af-

venter regeringsdannelse. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at bestyrelsen:  

• Drøfter 1) klyngeorganisationernes rolle i den fremtidige specialiserede indsats, 

2) om der skal være én samlet indsats for alle styrkepositioner eller flere, og 3) 

om private aktører i tilstrækkelig grad inddrages i den udførende rolle i den spe-

cialiserede indsats. 

• Godkender, at der udarbejdes annonceringsmateriale for den brede og den speci-

aliserede indsats i overensstemmelse med idébeskrivelsen i bilag 5.2.2. 

• Godkender, at der afsættes i alt 123 mio. kr. til iværksætterindsatsen fordelt på 

spor, som vist i tabel 1 ovenfor. DEM-midlerne afsættes med forbehold for stør-

relsen af de decentrale erhvervsfremmemidler på finanslov 2023.  

• Godkender, at minimum 32 pct. af tilskudsmidlerne i den brede indsats og mini-

mum 15 pct. af tilskudsmidlerne i den specialiserede indsats skal tilfalde iværk-

sættere/virksomheder lokaliseret i Region Sjælland. 
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