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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om en tillægsbevilling til det 

landsdækkende projekt IværksætterDanmark (IVDK), så projektets målgruppe udvi-

des til at omfatte ukrainske flygtninge. Projektet indstilles til en tillægsbevilling på i 

alt 7,9 mio. kr., heraf ca. 5,3 mio. kr. fra Socialfonden og ca. 2,6 mio. kr. decentrale 

erhvervsfremmemidler. Med tillægsbevillingen forlænges projektet til den 30. juni 

2023. 

 

Baggrund 

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 21. juni 2022 at prioritere restmid-

lerne i Socialfondsprogrammet til tillægsbevillinger til eksisterende erhvervsfremme-

projekter til aktiviteter målrettet integration af ukrainske flygtninge på det danske 

arbejdsmarked.  

 

Med målsætning om at integrere ukrainske flygtninge på det danske arbejdsmarked 

deltog Erhvervsstyrelsen i iværksætterinitiativet WeStart Ukraine med bl.a. Dansk 

Iværksætterforening og Innovationsfonden. I initiativet har ukrainere fået udviklet 

deres kompetencer til at starte virksomhed til gavn for deres mulighed for selvforsør-

gelse samt deres bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark. WeStart Ukraine åb-

nede op for i alt 60 ukrainske flygtninge, men oplevede en markant højere efterspørg-

sel med 450 ansøgere. 

 

Løsning 

Det er disse aktiviteter, som nu tænkes løftet i det landsdækkende iværksætterprojekt 

IVDK, da projektet i overvejende grad tilbyder de samme ydelser som WeStart Ukra-

ine, herunder bl.a. kompetenceudvikling tilrettelagt som workshopforløb med fokus 

på forretningsudvikling. 

 

Sekretariatet har på den baggrund kontaktet IVDK med henblik på at udvide projek-

tets målgruppe til at omfatte ukrainske flygtninge, hvorefter projektet har ansøgt om 

en tillægsbevilling. Sekretariatet har vurderet den indsendte tillægsansøgning og ind-

stiller på den baggrund projektet til en tillægsbevilling på i alt 7,9 mio. kr.    

 

Med tillægsbevillingen målrettet ukrainske flygtninge kan IVDK understøtte ukrain-

ske flygtninges vej mod selvforsørgelse samt styrke deres kompetencer til at skabe 

vækst og beskæftigelse, mens de opholder sig i Danmark. Projektet tilbyder en bred 

vifte af forskellige aktiviteter og metoder, som bygger videre på den eksisterende 

indsats, herunder undervisning, værktøjer, sparring og vejledning gennem iværksæt-

terforløb, 1:1, mentorordninger og netværksgrupper. Partnerkredsen fastholdes gen-

nem projektforlængelsen. Dog har projektet fået yderligere hensigtserklæringer fra 

bl.a. Innovationsfonden og Dansk Erhverv. Indsatsen forankres ligeledes på tværs af 

landet for at sikre gunstige vilkår for at starte, drifte og vækste virksomhed uagtet 

deltagernes bopælskommune.  

 

Konkret vil tillægsbevillingen betyde, at 1.025 ukrainske flygtninge vil deltage i pro-

jektets værditilbud, hvoraf 129 ventes at starte ny virksomhed umiddelbart efter deres 

deltagelse i projektet. Yderligere forventes det, at 65 virksomheder stadig vil være 

aktive 2 år efter iværksætternes projektdeltagelse.  
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Tillægsanmodningen samt indstillingsnotat er tilgængelig for bestyrelsen i Admin-

control.  

 

Videre proces 

På bagkant af bestyrelsens beslutning vil der i mindre grad være behov for opføl-

gende sagsbehandling inden endeligt tillægstilsagn, herunder den endelige afklaring 

af aktiviteter, budget og effekter.  

 

Endeligt tillægstilsagn forventes udstedt i december.  

 

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: 

• giver tilsagn om i alt op til 7,9 mio. kr. fordelt med 2,6 mio. kr. DEM og 5,3 

mio. kr. socialfondsmidler til IVDK, og 

• giver sekretariatet mandat til at forhandle de endelige budgetter på plads 

samt aftale konkrete måltal. 
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