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Bilag 5.2.3:  Skitse til pulje til iværksætterevents  

  

Formål 

Notatet skitserer, hvordan en pulje til iværksætterevents kan sammensættes på 

baggrund af erfaringer fra tidligere pulje og input fra erhvervsorganisationer og 

øvrige aktører. Notatet har orienterende karakter.  

 

En vigtig forudsætning for at skabe nye iværksættere, der kan vokse sig store og 

blive til nye vækstsucceser, er en stærk iværksætterkultur, der sikrer videndeling, 

netværk og relationer mellem iværksættere, investorer og andre aktører i økosy-

stemer og forbinder dem med internationale aktører. Internationale undersøgel-

ser peger på, at iværksætterøkosystemer, der er godt forbundet lokalt og interna-

tionalt, klarer sig bedre, dvs. skaber flere succesfulde iværksættere.  

 

Med henblik på at understøtte forbundethed og internationalisering i iværksæt-

terøkosystemet kan der afsættes midler til en pulje til iværksætterevents. Formå-

let med puljen vil være at understøtte private iværksættermiljøer gennem events, 

der skaber lokal og international forbundethed.  

 

Puljen til iværksætterevents vil bygge videre på de gode erfaringer fra en tidli-

gere lignende pulje på finansloven, hvor der i perioden 2019-2022 er udmøntet 

5 mio. kr. årligt til større iværksætterevents. På den baggrund skitseres det, hvor-

dan Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse kan videreføre og styrke det allerede 

eksisterende arbejde med at understøtte de danske iværksætterøkosystemer via 

en pulje til iværksætterevents. 

  

Baggrund 

Erhvervsstyrelsen har i perioden 2019-2022 udmøntet en årlig pulje på 5 mio. 

kr. til “medfinansiering af større iværksætterarrangementer i Danmark og til mar-

kedsføring af Danmark som iværksætternation ved større internationale iværk-

sætterevents”. Puljen har støttet 7-14 projekter årligt med mellem 100.000 kr. og 

1,5 mio. kr. Blandt de støttede projekter kan bl.a. nævnes Tech BBQ og Canute. 

Puljen blev oprettet med afsæt i iværksætterpanelets anbefalinger fra 2017, der 

pegede på, at det danske iværksættermiljø haltede bagud i forhold til sammen-

lignelige nabolande og i højere grad skulle bindes sammen gennem større inter-

nationale iværksætterevents. I 2020 indførte erhvervsministeren et særskilt fokus 

på, at puljen skulle markedsføre Danmark som en grøn iværksætternation, hvor-

for grønt og bæredygtigt iværksætteri har været helt centralt ved de støttede 

events de sidste tre år. 

 

Sekretariatet har gennemført en række interessentmøder, hvor en bred vifte af 

interessenter – heriblandt DI, DE, Dansk Iværksætterforening og andre i berøring 
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med iværksættermiljøet i Danmark – gav udtryk for, at danske iværksætterøko-

systemer bør styrkes gennem aktiviteter, der fremmer netværk og relationer på 

tværs samt adgang til globale økosystemer. De indbudte aktører fra iværksætter-

miljøet pegede på, at den tidligere pulje til iværksætterevents i høj grad har bi-

draget til at løfte disse formål ved at styrke matchmaking og relationsopbygning 

mellem lokale og internationale iværksætterøkosystemer og markedsføre Dan-

marks som en stærk iværksætternation, og dermed tiltrække udenlandske aktører 

og investeringer. Samtidig vurderes det vigtigt også at understøtte mindre events, 

da disse sikrer en “fødekæde” af events, der på sigt kan vokse sig store. 

  

Løsning  

Der kan igangsættes en flerårig pulje, der skal styrke de private iværksættermil-

jøer i Danmark. Puljen skal fokusere på at skabe øget forbundethed og internati-

onalisering i de danske iværksætterøkosystemer. Det foreslås derfor, at puljen 

tilrettelægges i forlængelse af indsatsen fra puljen til iværksætterevents (2019-

2022) med enkelte justeringer.  

 

For at puljen fortsat kan støtte både store events med international rækkevidde 

samt mindre events, der skaber lokal forbundethed, foreslås der i puljen til iværk-

sætterevents at være to faglige ansøgningskriterier. Således vil det fortsat være 

muligt at støtte op om små spirende økosystemer uden for København og Aar-

hus, hvilke skaber geografisk udbredelse af iværksætteri og sammenhæng til de 

eksisterende økosystemer. Der bygges her videre på de gode erfaringer med, at 

puljen skal ansøges af private aktører, men for at tilgodese de mindre iværksæt-

termiljøer uden for København og Aarhus foreslås den private medfinansiering 

reduceret fra 50 til 30 pct., og minimumsbeløbet, der kan søges om, foreslås 

sænket fra 100.000 til 50.000 kr. (for alle ansøgere). Der vil fortsat være et over-

ordnet krav om 50 pct. egenfinansiering af det samlede projektbudget. Således 

vil puljen understøtte en ”fødekæde” af små iværksætterøkosystemer, der over 

tid kan vokse og potentielt ende som TechBBQ eller andre store events med in-

ternational forbundethed. Der lægges op til, at danske økosystemsaktører skal 

kunne ansøge puljen via ét af to ansøgningskriterier:  

  

1) Ansøgning om medfinansiering til større events med mere end 1000 delta-

gere fra iværksætterøkosystemer og minimum 15 pct. international delta-

gelse 

2) Ansøgning om medfinansiering til mindre events, der sætter fokus på et 

iværksætterøkosystem med stort potentiale, der endnu ikke er repræsenteres 

blandt de større events. 

  

Økonomi 

Skitsen indebærer, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse foreslås at bevilge 

13 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler (DEM) på bestyrelsesmødet den 

2. februar 2023. Midlerne fordeles over perioden 2023-2026, svarende til en årlig 

udmøntning på ca. 4,3 mio. kr. Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen udpeger ope-

ratøren direkte. Det endelige beløb vil afhænge af, hvor mange DEM-midler der 

afsættes på Finanslov 2023.    
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