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Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af puljen på 18 

mio. kr. til ansøgninger under Udvikling af digitale værktøjer på Virksomhedsguiden.  

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 28. april 2022 at indkalde ansøgnin-

ger inden for temaet digital erhvervsfremme. Indsatsen har til formål at øge digitali-

seringen af erhvervsfremmesystemet ved at støtte projekter, hvor erhvervsfremmeak-

tører udvikler digitale værktøjer, interaktive guides mv. til dansk erhvervsliv mhp. at 

skabe erhvervsfremmende effekter. De færdigudviklede digitale værktøjer skal of-

fentliggøres på Virksomhedsguiden, der er en del af erhvervsfremmeplatformen. De 

digitale værktøjer kaldes også for ”tredjepartsapplikationer” og er til gavn for virk-

somhederne – både direkte via Virksomhedsguiden og indirekte ved at erhvervsfrem-

meaktører anvender værktøjerne i forbindelse med dialog og vejledning af virksom-

heder. Det har i denne annoncering været muligt at søge midler til udvikling og im-

plementering af digitale værktøjer inden for følgende fire temaer, som vurderes at 

være særligt relevante ift. virksomhedernes aktuelle behov: gennemsigtighed på mar-

keder, adgang til kvalificeret arbejdskraft, internationalisering og grøn omstilling. 

 

Bestyrelsen afsatte en samlet økonomisk ramme på 18 mio. kr. til indsatsen, heraf 8 

mio. kr. fra Regionalfonden og 10 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

 

Løsning 

Sekretariatet har modtaget i alt 5 ansøgninger, heraf 4 rettidigt. Der er samlet ansøgt 

om 20.226.870,50 kr. Samlet indstilles 3 ansøgninger til tilsagn med en samlet støtte 

på i alt op til 15.180.161 kr. Det drejer sig om følgende projekter, hvor ansøger står i 

parentes: 

 

• Rådgiverportalen (Erhvervshus Midtjylland S/I) Scorer 85 point 

• Danske Testfaciliteter (Teknologisk Institut) Scorer 80 point 

• Quickguide til udenlandsk arbejdskraft (Copenhagen Capacity) Scorer 72 

point 

 

Følgende ansøgning indstilles til afslag:  

• Digital guide til arbejdskraft (IRIS) (work live stay southern denmark) 

Scorer 55 point 

 

Projektet ”Rådgiverportalen” har til formål at skabe overblik over markedet for råd-

givere og skal imødekomme virksomhedernes behov for gennemsigtighed på marke-

det for rådgivningsydelser. Projektet indstilles til et samlet tilsagn om 10.697.051,75 

kr., jf. bilag 7.4.2.  
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Projektet ”Danske Testfaciliteter” har til formål at skabe en fælles platform for dan-

ske test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter). Projektet indstil-

les til et samlet tilsagn om 2.268.186,75 kr., jf. bilag 7.4.2. 

 

Projektet ”Quickguide til udenlandsk arbejdskraft” har til formål at gøre det lettere 

for SMV’er at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Guiden vil hjælpe virksomheder med 

en skræddersyet vejledning om, hvordan de kan overkomme konkrete barrierer ift. at 

ansætte udenlandske medarbejdere, og hvilke værktøjer der matcher deres behov for 

at dygtiggøre sig. Projektet indstilles til et samlet tilsagn om 2.142.000 kr., jf. bilag 

7.4.2. 

 

Det indstilles at give afslag til projektet ”Digital guide til arbejdskraft (IRIS)”. Sekre-

tariatet vurderer, at det i ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at 

ambitionen om formidling af komplekst stof inden temaet ”adgang til kvalificeret 

arbejdskraft” kan lade sig gøre ved hjælp af den valgte teknologi – en chatbot (soft-

ware som simulerer menneskelig kommunikation) – og at der således er tale om et 

teknologivalg, der vurderes mindre egnet til at imødekomme virksomhedernes behov 

for vejledning inden for temaet. 

 

Den femte ansøgning vedrører projektet Certificeringsguide og er indsendt af Dansk 

Iværksætterforening. Ansøgningen blev afvist af sekretariatet, da den indkom efter 

ansøgningsfristen. Ansøger er blevet vejledt om, at der forventes at komme en ny 

ansøgningsrunde i 2023. 

 

Vedlagte bilag 7.4.2 giver et overblik over ansøgningerne, herunder ansøgte beløb, 

geografi, samlet score og indstilling til afslag/tilsagn. Ansøgningerne samt indstil-

lingsnotaterne er tilgængelige for bestyrelsen i Admincontrol. 

 

Videre proces 

I forlængelse af bestyrelsens behandling vil der være behov for opfølgende sagsbe-

handling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Endeligt tilsagn forventes udstedt i de-

cember 2022. 

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver ansøgerne en servicemeddelelse om tilsagn/afslag og offentliggør 

bestyrelsens beslutning på erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside i forbindelse 

med offentliggørelse af referatet og øvrigt materiale. Eventuel yderligere kommuni-

kation (herunder pressemeddelelse og LinkedIn-nyhed) afventer regeringsdannelse. 

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen: 

• godkender vedlagte indstillinger i bilag 7.4.2 (oversigtsnotat) 
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