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Overblik

Indsatsområde: Iværksætteri

Potentielle ansøgere: Erhvervshuse eller andre offentlige såvel som private aktører med kompetencer 
inden for iværksætteri

Finansiering: 30 mio. kr. EU-midler fra Socialfonden Plus og 10 mio. kr. decentrale erhvervs-
fremmemidler

Projektperiode: 2023-2026

Ansøgningsfrist: Den 1. marts 2023 kl. 12.00 

1. Baggrund 
Iværksættere spiller en central rolle for udviklingen af 
fremtidens erhvervsliv. Etableringen af nye virksom-
heder med innovative produkter og løsninger bidrager 
med dynamik, udfordrer det etablerede erhvervsliv 
og skærper derigennem eksisterende virksomheders 
produktivitet og konkurrenceevne.

I 2019 var etableringsraten i Danmark ca. 11 pct., 
hvilket placerer Danmark i midterfeltet sammen lignet 
med de fleste andre europæiske lande. Nyeste op-
gørelser viser, at i 3. kvartal af 2022 er antallet af 
nyetableringer faldet med 25 pct. fra 2021, hvilket 
skal ses i lyset af energikrisen og krigen i Ukraine mv. 

Overlevelsesraten for danske virksomheder er relativ 
lav sammenlignet med andre lande. Efter ét år er kun 
godt 70 pct. af virksomhederne fortsat i live, og efter 
tre år eksisterer knap halvdelen af virksomhederne. I 
Sverige og Nederlandene er henholdsvis 78 pct. og 75 
pct. af nyetablerede virksomheder fortsat i live efter 
tre år. Danmarks placering kan være tegn på en høj 
markedsdynamik, hvor det er nemt at starte virksom-
hed, og hvor mange nye virksomheder hurtigt lukker 
igen, hvis de ikke er konkurrencedygtige. Men der kan 
også være iværksættere med en konkurrencedygtig 
forretningsmodel, der ikke lykkes på grund af mang-
lende viden, kompetencer og forretningsforståelse i 
opstartsfasen.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har 
 siden 2019 givet tilskud til en landsdækkende 
iværksætterindsats – Iværksætterdanmark – 

målrettet den brede gruppe af iværksættere.

Der har været gode erfaringer med denne indsats, 
heriblandt en stærk lokal forankring, hvorfor besty-
relsen med denne annoncering ønsker at indhente 
ansøgninger, som kan bygge videre på Iværksætter-
danmark, der udløber medio 2023. 

Bestyrelsen har afsat i alt 40 mio. kr. til den brede 
iværksætterindsats, som suppleres af en speciali seret 
indsats målrettet iværksættere med stort vækstpo-
tentiale inden for de danske styrkepositioner (se sær-
skilt annoncering om den specialiserede indsats).  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit 
møde den 15. november 2022 drøftet behovet for 
indsatsen. Find materiale fra bestyrelsens møder på 
hjemmesiden

På baggrund af ovenstående indkalder 
 Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse an-
søgninger inden for temaet “iværksætteri”, 

hvor der kan søges om EU-støtte på op til 30,00 mio. 
kr. fra Socialfonden Plus og op til 10,00 mio. kr.  fra 
de decentrale erhvervsfremmemidler med en samlet 
støtte procent på op til 61,9 pct.

2. Organisering
Den brede iværksætterindsats indsats skal gennemfø-
res i regi af ét landsdækkende projekt med stærk lokal 
forankring, der kan tage højde for lokale  udfordringer, 
muligheder og behov. Projektet forankres hos en ope-
ratør, der varetager projektledelse og  -administration 
på eventuelle økonomiske partners vegne og dermed 
er ansvarlig for projektets gennemførelse.  

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/bestyrelsesmoeder-i-2022
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Det overordnede formål med indsatsen er at øge 
etablerings- og overlevelsesraten i nye virksomheder. 
Indsatsen retter sig mod den brede gruppe af iværk-
sættere og har til formål at understøtte iværksætterne 
i opstartsfasen, således at deres virksomheds over-
levelses- og udviklingschancer øges.

Aktiviteter i projektet kan fx være: 
• Faglige, tematiserede og branchespecifikke work-

shopforløb.
• Tilskud til kompetenceudvikling.
• Målrettet rådgivning til iværksættere, som har brug 

for bistand til fx videreudvikling af en forretningsidé, 
herunder længere individuelle forløb, trænings-
camps, og sparring med iværksættere, hvor iværk-
sætteren kan modtage rådgivning i takt med, at 
idéen udvikles.

3. Projektindhold
Projektet medfinansieres af Socialfonden 
Plus, hvorfor ansøgninger skal ligge inden 
for rammerne af prioritet 4 om iværksætteri 

i programmet for Socialfonden Plus.

Alle projekter skal bidrage til realiseringen af 
de programfastsatte indikatorer fra Social-
fonden Plus heriblandt antal deltagere, som 

etablerer en virksomhed i forbindelse med projekt-
deltagelse, og antal deltagere, der gennemfører et 
iværksætterkompetenceudviklingsforløb. 

Operatøren kan fx være et erhvervshus eller andre 
offentlige såvel som private aktører med kompetencer 
inden for iværksætteri.

Der gives ikke støtte til projekter, hvor projektet alene 
omfatter støtte til en enkelt virksomhed.

Målgruppe 
Indsatsen henvender sig til personer, der 
påtænker at etablere sig med CVR-nummer, 
eller virksomheder, der er etableret inden for 
de seneste 3 år. Dog kan virksomheder, som 
er op til fem år gamle, deltage, hvis virksom-
heden har lav omsætning (under 1 mio. kr. i 
seneste regnskabsår) eller få årsværk (under 
tre årsværk inkl. ejeren ved indtrædelse i 
projektet). 

Målgruppen er kendetegnet ved ikke nød-
vendigvis at have en ambition om vækst, 
selv om det forventes, at nogle af deltagerne 
har eller vil blive motiveret til visse vækst-
ambitioner. Derudover ønskes et særligt 
fokus på grønne iværksættere og grupper, 
som er underrepræsenterede i etablering 
af nye virksomheder, heriblandt fx kvinder.

• Mentorordninger for iværksættere, der er i gang 
med eller som inden for de seneste tre år har etab-
leret virksomhed. 

• Rådgivning eller mentorordning målrettet særlige 
grupper på baggrund af køn, etnicitet, handicap 
eller andre forhold, hvor et særligt behov er identi-
ficeret.

Aktiviteterne skal supplere de indsatser, der allerede 
finder sted i den lokale og tværkommunale erhvervs-
service samt indsatser i private miljøer. Der forven-
tes en indsats med en række tilbud, som målrettes 
iværksætternes konkrete behov.

Foto: iStock.com/svetikd
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4. Minimumskrav til ansøgning
Hvis nedenstående krav til ansøgningen og projektet 
ikke er opfyldt, vil ansøgningen ikke blive vurderet 
på udvælgelseskriterierne i afsnit 5, og Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse vil indstille ansøgningen 
til afslag hos Erhvervsstyrelsen.

Ramme for projektindhold: Ansøgninger skal ligge 
inden for annonceringens rammer og inden for ram-
merne af prioritet 4 om iværksætteri i programmet 
for Socialfonden Plus.

Alle ansøgninger skal være landsdækkende, hvilket 
betyder, at man i ansøgningsskemaet skal vælge 
 ”Aktiviteter i Region Sjælland og mindst én anden 
region”.

Ansøgningen skal som minimum indeholde:

Budget og kontoplan: I skal beskrive, hvorledes 
 midlerne fordeles over projektets tidsperiode samt 
på hvilke konti i den valgte kontoplan. Til projektet 
kan alle kontoplaner vælges. 

Find vejledninger til kontoplanerne på hjemmesiden 

I kan rekvirere Excel-budgetskabeloner til de enkelte 

Ansøgningen skal som 
 minimum indeholde:
• Budget og kontoplan 
• Projektperiode  
• Effektkæde    
• Målbare succeskriterier vha. indikatorer 
• Veldefineret målgruppe

kontoplaner hos annonceringens kontaktperson.

I budgettet skal I beskrive budgetforudsætningerne.

Projektperiode: Projektet kan vare op til 3 år og 6 
måneder og skal senest være afsluttet ved udgangen 
af december 2026.

Effektkæde og kritiske antagelser: Jeres ansøgning 
skal omfatte en effektkæde samt en beskrivelse af de 
kritiske antagelser for, at projektet vil virke efter hen-
sigten. Effektkæden skal omfatte sammenhængen 
mellem projektets aktiviteter, output og resultater.

Indikatorer og måltal: I skal anvende de defini tioner 
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https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/ivaerksaetterprogram-bred-ivaerksaetterindsats
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og målemetoder, som fremgår af indikatorvejled-
ningen for socialfondsplusprogrammet – og opstille 
måltal for projektet samt forklare, hvordan disse er 
fastsat. Indikatorvejledning samt “Vejledning om 
 modeller til indhentelse og dokumentation af start- 
og slutoplysninger i Socialfond Plus projekter og visse 
projekter under Fonden for Retfærdig Omstilling” og 
“Start- og slutoplysninger i programmet for Social-
fonden Plus Et stærkt Danmark gennem uddannelse 
og kompetencer” kan findes på vores hjemmeside.
I det elektroniske ansøgningsskema kan I tilføje 
projekt specifikke indikatorer, som I vurderer er vig-
tige for at demonstrere indsatsens resultatskabelse.

Veldefineret målgruppe: I skal beskrive, hvilken mål-
gruppe projektet retter sig mod (se afsnit 3).

Evaluering: Det er obligatorisk, at alle projekter, som 
modtager 3 mio. kr. eller mere i støtte fra Regio nal-
fonden, Socialfonden Plus eller af de decentrale 
erhvervs fremmemidler, skal midtvejsevalueres af en 
ekstern evaluator, som udpeges af Erhvervsstyrelsen. 
Udgiften til midtvejsevalueringen afholdes af projek-
tet og kan indgå som støtteberettiget. 

Erhvervsstyrelsen kan som led i behandling af ansøg-
ninger betinge yderligere evaluering. I dette tilfælde 
afholdes udgiften af Erhvervsstyrelsen.

Ansøger kan desuden ønske slutevaluering og/eller 
udvidet evaluering. Udgiften afholdes af projektet 
og er støtteberettiget såfremt denne vurderes som 
relevant og nødvendig af Erhvervsstyrelsen.

For yderligere information om evaluering, inkl. priser 
og mulighederne for at tilkøbe en udvidet evaluering, 

kan du læse dokumentet "Evaluering og priser", der 
ligger i startpakken på hjemmesiden.

De timer, som tilsagnsmodtager og de øvrige øko-
nomiske partnere anvender på arbejdet med 
evalue ringen, er støtteberettigede. Udgifterne skal 
medtages i budgettet/regnskabet under kontoen 
 ”projekt ar bejde”.

Som tilsagnsmodtager skal I stå til rådighed ved 
evaluering og opbevare relevant datamateriale i hele 
projektperioden.

Ligestilling, inklusion og ikkeforskelsbehandling: 
I skal overholde gældende ret, jf. de horisontale 
grundforudsætninger. I skal i ansøgningen redegøre 
for, hvordan I vil sikre overholdelse af de horison-
tale principper. Projektansøgninger sagsbehandles 
af Erhvervsstyrelsen, hvor det bl.a. kontrolleres, om 
projektets aktiviteter overholder principper om lige-
behandling. 

Ikke-diskrimination og tilgængelighed for personer 
med handicap er et generelt princip i det danske sam-
fund, og der findes danske retsregler om forskels-
behandling og tilgængelighed, som projekterne skal 
overholde, jf. de horisontale grundforudsætninger. 
I henhold til dansk lov er der forbud mod forskels-
behandling på grund af køn for enhver arbejdsgiver, 
myndighed og organisation inden for offentlig forvalt-
ning og almen virksomhed.

Offentlige myndigheder skal overholde FN’s handicap-
konvention, der fx omtaler universelt design og tilgæn-
gelighed til ikke alene bygninger, men til produkter og 
tjenesteydelser i bred forstand.  Ingen  ansøger vil på 

Aktivitet Output Resultater

Tid

Hvordan opnår vi de 
ønskede resultater?

Hvilke resultater 
ønsker vi at opnå?

Kritisk antagelse: 
Hvis..så…fordi…

Kritisk antagelse: 
Hvis..så…fordi…
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grundlag af køn, race eller etnisk  oprindelse, religion 
eller tro, handicaps, alder eller seksuel orientering 
blive forhindret i at ansøge om og opnå støtte. 

Vurderes flere ansøgninger at være af samme kvalitet 
i øvrigt, skal der gives prioritet til ansøgninger, der 
bedst tilgodeser hensynene til lige muligheder og 
ikke-diskrimination. 

5. Vurdering af ansøgninger
Alle ansøgninger vurderes ud fra krav og scores efter 
nedenstående udvælgelseskriterier. 

For at komme i betragtning til et tilsagn 
om tilskud skal en projektansøgning opnå 
 minimum 65 ud af 100 point og minimum 

50 pct. af det mulige antal point på hvert kriterium. 

Kriterier Point

A. Virksomhedernes behov

Der vil under dette kriterium blive lagt vægt på følgende: 
• At indsatsen dokumenteres at tage afsæt i iværksætternes behov for kompetencer og for-

retningsforståelse med henblik på at forbedre sandsynligheden for overlevelse.
• At indsatsen i særlig grad understøtter grønne iværksættere og underrepræsenterede  grupper, 

inkl. kvinder.
• At ansøger leverer en økonomisk fordelagtig sammenhæng mellem måltal for aktiviteter, 

output og resultater.
• At ansøger minimerer administrationsudgifter mv., så flest muligt tilskudsmidler går direkte 

til de deltagende iværksættere og virksomheder.

0-40

B. Lokal og regional forankring

Der vil under dette kriterium blive lagt vægt på følgende:
• At indsatsen baseres på en decentral leverancemodel med inddragelse af lokale erhvervs-

fremmeaktører.
• At der skabes synlighed omkring indsatsen, og at det sandsynliggøres, at tilbuddene når ud 

til en meget bred kreds af iværksættere og virksomheder i hele landet.

0-20

C. Forenkling

Der vil under dette kriterium blive lagt vægt på følgende: 
• At indsatsen bidrager til et mere enkelt, overskueligt og sammenhængende iværksætter-

økosystem, herunder at indsatsen ikke overlapper med eksisterende nationale og decentrale 
initiativer. 

• At ansøger redegør for, hvordan der i praksis vil blive koordineret med og henvist til øvrige 
relevante initiativer, heriblandt universiteternes iværksætterindsatser.

• At indsatsen er administrativt enkel og let tilgængelig for målgruppen.

0-20

D. Partnerskab og samarbejde

Der vil under dette kriterium blive lagt vægt på følgende: 
• At indsatsen gennemføres i et landsdækkende partnerskab med involvering af relevante 

aktører fra iværksætterøkosystemet.
• At indsatsen gennemføres af aktører med solide faglige kompetencer samt økonomisk og 

administrativ kapacitet.

0-20
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6. Finansiering
Samlet udbyder Danmarks Erhvervsfrem-
mebestyrelse op til 40 mio. kr. med denne 
annoncering. 

Heraf finansieres op til 30 mio. kr. fra Socialfonden 
Plus, prioritet 4 Iværksætteri, og op til 10 mio. kr. fra 
decentrale erhvervsfremmemidler, jf. tabel 1. I en 
enkelt ansøgning kan der maksimalt søges om det 
beløb, som er afsat til den pågældende indsats.

Udover den afsatte ramme på 40 mio. kr. kan der 
ekstraordinært afsættes op til 15 pct., som kan til-
føres, hvis der fx indkommer ekstraordinært mange 
ansøgninger, som scorer mere end 65 point, og der 
samlet ansøges for mere end den afsatte ramme. 
Midlerne kan tilvejebringes fra Socialfonden eller 
fra de  decentrale erhvervsfremmemidler, herunder 
eventuelle tilbageløbsmidler. Bestyrelsen træffer 
beslutning om evt. brug af disse yderligere midler 
på det bestyrelses møde, hvor der tages stilling til de 
indkomne ansøgninger.

Der skal indsendes en landsdækkende ansøgning til 
den brede iværksætterindsats. Konkret betyder det, 
at man i ansøgningsskemaet skal vælge ”Aktiviteter 
i Region Sjælland og mindst én anden region”. 

Finansiering i alt Heraf Socialfonden Plus Heraf decentrale erhvervsfremmemidler

Bred 
 iværksætterindsats

40 30 10*

Tabel 1. Udbudt finansiering (mio. kr.)

* Beløbet for EU-midler og decentrale erhvervsfremmemidler fastsættes på finansloven. På nuværende tidspunkt er der ikke godkendt en finanslov for 2023. 
Særligt beløbet for decentrale erhvervsfremmemidler i denne annoncering forudsætter, at det samlede niveau for decentrale erhvervsfremmemidler i 2023 
er på højde med beløbet i finansloven for 2022.

Tilskudsprocenten er den samme på tværs 
af hele landet, men afhænger af hvor stor en 
del af aktiviteterne, der sandsynliggøres at 

ville blive afviklet i Region Sjælland. 

I ansøgningsskemaet (punkt 4.8) skal ansøger derfor 
redegøre for og med objektive kriterier sandsynliggøre 
den forventede geografiske fordeling af projektets 
aktiviteter (målt i kroner). De geografiske andele 
skal angives i procent. Minimum 32 pct. af aktivite-
terne i denne annoncering skal målrettes virksom-
heder lokaliseret i Region Sjælland, og ansøger skal 

iStock.com/wundervisuals
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EU-midler
Den Europæiske Regionalfond og Social-
fonden Plus 

I 2021-2027 investerer EU’s Regionalfond 
og Socialfonden Plus ca. 2,7 mia. kr. i vækst 
og beskæftigelse i hele Danmark.  Midlerne 
er blandt andet målrettet innovation, iværk-
sætteri, grøn omstilling, uddannelse og 
 social inklusion.  
 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 
 Erhvervsstyrelsen spiller centrale roller i 
den konkrete investering af midlerne.  
 
Danmark Erhvervsfremmebestyrelse råder 
desuden over finanslovsmidler øremærket 
til decentrale erhvervsfremmeindsatser 
samt midler fra EU’s strukturfonde.
 
Indsatsen under Regionalfonden og Social-
fonden Plus supplerer den nationale indsats 
for vækst, erhvervsudvikling og beskæf-
tigelse og understøtter strategien Erhvervs-
fremme i Danmark. 

Det er Danmarks Erhvervsfremmebesty-
relse, der indstiller til Erhvervsstyrelsen, 
hvordan hovedparten af EU-midlerne an-
vendes. Erhvervsstyrelsen legalitetskontrol-
lerer ansøgninger og varetager administra-
tionen af projekter.

 sandsynliggøre, at denne andel vil blive nået (det er 
ikke tilstrækkeligt at henvise til minimumskravet i 
annonceringsmaterialet).  

Hvis præcis 32 pct. af aktiviteterne sandsynliggøres 
at ville ske i Region Sjælland, kan projektet med-
finansieres med op til 61,9 pct. (heraf 46,4 pct. fra 
Socialfonden Plus og 15,5 pct. fra de decen trale 
erhvervs fremmemidler). Annoncerings materialet 
indeholder et Excel-værktøj, hvor ansøger kan ind-
taste de samlede støtteberettigede udgifter og 
Region Sjællands andel heraf. Herefter beregner 
værk tøjet det maksimale EU-tilskud i procent og i 
kroner. EU -tilskuddet i kroner skal indtastes i ansøg-
ningsskemaet (punkt 5). Tilskuddet fra de decen-
trale erhvervsfremme midler skal ligeledes indtastes i 

Støtten ydes efter EU’s regler om statsstøtte. 
Der kan ydes støtte efter Kommissionens for-
ordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 

2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i trakta-
ten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de 
minimis -støtte (EUT L 352/1). 

Læs mere i vejledningen om støtteberettigelse, der 
ligger i startpakken med dokumenter på hjemme-
siden.

Midler skal generelt udmøntes inden for de 
gældende regler for anvendelsen af Social-
fonden Plus i Danmark. Potentielle ansøgere 

bør derfor orientere sig grundigt i socialfondsplus-
programmet, i Socialfonden Plus’ indikatorvejledning 
samt i ”Vejledning om støtteberettigelse, Regional-
fonden, Socialfonden Plus og Fonden for Retfærdig 
Omstilling 2021-2027” (se afsnit 7). 

Den offentlige støtte til projekter skal være i overens-
stemmelse med reglerne om gennemsigtighed og fri 
konkurrence, herunder navnlig EU’s statsstøtte- og 
udbudsregler.

 ansøgningsskemaets punkt 5. Erhvervsstyrelsen fast-
sætter den endelige fordeling af socialfondsmidler og 
decentrale erhvervsfremmemidler i forbindelse med 
behandling af ansøgningerne.

Projektets øvrige finansiering kan være kontante til-
skud fra såvel private som offentlige givere, eller ske 
som projektpartnernes egenfinansiering, jf. vejledning 
om støtteberettigelse.

7. Ansøgningsproces
Ansøgning om EU-støtte fra Socialfonden Plus søges 
hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der ind-
stiller til Erhvervsstyrelsen om tildeling af midler fra 
Socialfonden Plus og træffer afgørelse om tildeling 
af de decentrale erhvervsfremmemidler. Ansøgning-
erne forventes behandlet på bestyrelsesmødet den 
8. juni 2023.

Ansøgninger om støtte til projekter under dette 
tema vil – foruden en vurdering af opfyldelsen af de 
 gene relle regler for tildeling af EU-midler (legalitets-
kontrol) og de decentrale erhvervsfremmemidler – 
blive vurderet på baggrund af de udvælgelseskriterier, 
som fremgår af dette annonceringsmateriale under 
afsnit 5.
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Kun ansøgninger, som opfylder kravene og 
kriterierne, som de er beskrevet i afsnittene 
ovenfor, og som opnår mindst 65 ud af 100 

point og mindst 50 pct. af det maksimale antal point 
på hvert udvælgelseskriterium, kan komme i betragt-
ning til tilskud.

Erhvervsstyrelsen varetager sagsbehandlingen af 
de indkomne ansøgninger og udsteder tilsagn om 
EU-støtte og støtte fra de decentrale erhvervs-
fremmemidler eller afslag. 

Se bilag 1, Persondataunderretning, vedrørende be-
handling af personoplysninger.

Ansøgningsfrist
Fristen for indsendelse af ansøgninger til 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til 
ovennævnte tema under Socialfonden Plus 
er onsdag den 1. marts 2023 kl. 12.00.  

Indsendes ansøgningen efter fristen vil den 
blive afvist. Ansøgningen skal indsendes via 
det elektroniske ansøgningsskema (kræver 
NemId-medarbejdersignatur).

Yderligere information
For yderligere information om annonceringen eller 
om Socialfonden Plus og de decentrale erhvervs-
fremmemidler samt ansøgningsproces er du vel-
kommen til at kontakte sekretariatet for Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelse:

Hans Henrik Nørgaard
Email: haheno@erst.dk 
Telefon: 35 29 17 55

Lucas Schneider Poulsen 
Email: lucpou@erst.dk 
Telefon: 35 29 19 03

På hjemmesiden kan I desuden downloade samlet 
pakke med relevante dokumenter til ansøgningen 

Projekter, som får tilsagn, skal formidles på 
den digitale erhvervsfremmeplatform. Det 
indebærer blandt andet, at virksomheds-

rettede indsatser i projektet skal annonceres på plat-
formen.
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