
 

Bilag 7.4.2: Oversigtsnotat – Digitale værktøjer på Virksomhedsguiden 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Regionalfond/ 

Socialfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Regionalfond/ 

Socialfond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Rådgiverportalen Erhvervshus Midtjylland S/I Hele landet 4.754.245,00 5.942.806,75 4.754.245,00 5.942.806,75 85 

Der udvikles en Rådgiverportal, som udover at skabe et overblik over markedet for rådgivere, også via integration med andre funktioner på Virksomhedsguiden skaber overblik over, hvilke 

mulige projekter/programmer, faglige input omkring emner mv., der findes af relevans for den enkelte virksomhed. Portalen skal imødekomme virksomhedernes behov for gennemsigtighed 

på markedet, som sikrer virksomhedernes muligheder for at udvælge rådgivere ud fra deres konkrete behov. Portalen vil have 3 målgrupper: virksomheder (primær), rådgivere og 

bevillingsmodtagere. For alle målgrupper skal Portalen være med til at understøtte en gennemsigtig, brugervenlig og omkostningseffektiv erhvervsfremme. 

Danske Testfaciliteter – 

version 2,0 
Teknologisk Institut Hele landet 1.008.083,00 1.260.103,75 1.008.083,00 1.260.103,75 80 

Virksomheder udvikler i stigende grad ny teknologi og teknologibaserede services, som sælges uden for landet. Det drejer sig specielt om teknologier, der skal fremme den grønne omstilling, 

men også teknologier der skal afhjælpe andre udfordringer. Det er afgørende, at disse virksomheder har nem adgang til test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter (TDU-faciliteter). Derfor 

finansierede Industriens Fond i 2021 udviklingen af én fælles platform for alle danske TDU-faciliteter. Platformen ligger som applikation på Virksomhedsguiden.dk. Dette projekt skal 

realisere applikationens fulde potentiale via markedsføring, der sikrer synlighed og trafik på Virk.dk. Derudover laves der brugerundersøgelser mhp. udvikling af interaktivt indhold, ligesom 

design og bagvedliggende teknik opgraderes. 

Quickguide til udenlandsk 

arbejdskraft Copenhagen Capacity Hele landet 952.000,00 1.190.000,00 952.000,00 1.190.000,00 72 

”Quickguide til udenlandsk arbejdskraft” vil gøre det let for SMV’er at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Med udgangspunkt i et forskningsbaseret datagrundlag vil guiden hjælpe 

virksomheder med en skræddersyet vejledning til, hvordan de kan overkomme deres konkrete barrierer mod at ansætte udenlandske medarbejdere, og hvilke værktøjer der matcher deres 

behov for at dygtiggøre sig. Konkret tages SMV’en gennem en række spørgsmål baseret på de tidligere svar, der til sammen skaber en handleplan for, hvilke områder virksomheden reelt har 

behov for at dygtiggøre sig på, og hvilke værktøjer der kan hjælpe SMV’en til at opbygge de nødvendige kompetencer. 

Digital guide til 

arbejdskraft (IRIS) 
work-live-stay southern 

denmark 
Hele landet 2.275.392,00 2.844.240,00 0,00 0,00 55 

Projektet vil gennem en digital AI-løsning hjælpe danske virksomheder med at skaffe den nødvendige kvalificerede arbejdskraft. Virksomhederne oplever store udfordringer med at rekruttere 

medarbejdere – en udfordring der koster i omsætning og vækst. Derfor vil projektet give danske virksomheder en individuel, digital og ressourcebesparende løsning, så de bedre kan forstå 

deres kompetencebehov og få hjælp til rekruttering og tilknytning af arbejdskraft fra ind- og udland. Virksomhederne vil i høj grad blive involveret i udviklingen, da deres behov er fokus for 

hele projektet. Projektets forventede resultat er at skabe en digital AI-platform, der succesfuldt guider danske virksomheder med en høj grad af brugertilfredshed og anvendelse. 

Certificeringsguide Dansk Iværksætter Forening Hele landet 1.226.195,60 1.532.744,50 0 0 0 

Denne applikation giver iværksættere et interaktivt overblik, indsigt, redskaber og mulighed for at gøre deres bæredygtige omstilling operationel. Med applikationen kan iværksættere filtrere 

og orientere sig i certificeringer ud fra en række selvvalgte kriterier og derigennem få indsigt i de certificeringer, som er relevante for deres virksomheds opstart, drift og udvikling. Værktøjet 

tilbyder samtidig hjælp til ansøgningsprocessen mod en certificering, ligesom iværksættere bliver præsenteret for, hvilke fordele og resultater andre iværksættere, der har taget 

certificeringerne, oplever. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 
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