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Resumé til borgerne 
 

Indledning 

EU’s Regionalfond og Socialfond investerer i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 3 mia. kr. i at 

styrke den økonomiske vækst og jobskabelse i hele Danmark, særligt gennem indsatser for små og 

mellemstore virksomheder og ved forbedring af arbejdsstyrkens kompetencer. 

Regionalfondsprogrammet ”Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder” er primært rettet mod 

små og mellemstore virksomheder (SMV’er), og indsatsen er centreret om fire specifikke områder – 

også kaldet prioritetsakser. Indsatsen skal: 

 

• Øge antallet af innovative SMV’er 

• Øge antallet af vækstvirksomheder 

• Forbedre energi- og ressourceeffektivitet 

• Reducere energiforbrug i byer med mere end 30.000 indbyggere 

 

Indsatsområderne hænger tæt sammen med de danske EU 2020-mål vedrørende øget beskæftigelse, 

forskning og udvikling samt klima og energi, og dermed skal regionalfondsindsatsen bidrage til, at 

de danske EU 2020-mål nås.  

 

Regionalfondsmidlerne prioriteres således, at ca. 50 pct. gives til projekter, der bidrager til at øge 

antallet af innovative SMV’er, mens projekter, der arbejder for at skabe flere vækstvirksomheder og 

dermed styrke Danmarks konkurrenceevne, tildeles ca. 1/3 af midlerne. Endelig afsættes ca. 20 pct. 

af midlerne til at forbedre SMV’ers energi- og ressourceeffektivitet, mens 5 pct. anvendes til 

bæredygtig byudvikling.  

 

 

Socialfondsprogrammet ”Vækst via uddannelse og iværksætteri” præciserer følgende 

indsatsområder for perioden 2014 - 2020: 

 

• Øge antallet af selvstændige og overlevelsesraten 

• Øge arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser 

• Øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet 

• Øge antallet af personer med erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse 

 

Disse indsatsområder er ligeledes udvalgt med skelen til de danske EU 2020-mål, og dermed skal 

indsatsen under socialfondsprogrammet også hjælpe med til, at de danske EU 2020-mål vedrørende 

beskæftigelse, uddannelse og social inklusion bliver nået. 

  

Fordelingen af socialfondsmidler prioriteres således, at 40 pct. af midlerne gives til projekter, der 

styrker iværksætterkulturen i Danmark, tilbyder rådgivning til iværksættere eller tilpasser 
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arbejdsstyrken til forandringer ved hjælp af kompetenceløft, mens øvrige 40 pct. tildeles indsatser, 

der bidrager til at højne uddannelsesniveauet i form af erhvervsuddannelse og videregående 

uddannelse. Endelig gives 20 pct. af midlerne fra Socialfonden til projekter, der omhandler social 

inklusion og bidrager til at få personer på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. 

Arbejdsstyrkens mobilitet på tværs af landegrænser understøttes af det såkaldte EURES-netværk, og 

midler til denne indsats er fastlagt i driftsbevillingen til EURES, som administreres af Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

For at et projekt kan få tilskud fra Regional- eller Socialfonden, er det for langt størstedelen af 

midlerne et krav, at projektets indsatsområde er stedbaseret, hvilket betyder, at projektet skal tage 

udgangspunkt i regionens vilkår og udviklingsbehov. Derfor er det de regionale vækstfora, der 

beslutter, hvilke konkrete projekter som skal have støtte fra fondene, mens Erhvervsstyrelsen sikrer, 

at projekter lever op til gældende regler. Samtidig kræves det, at ansøgere selv kan stille med 

mindst halvdelen af finansieringen. For en mindre del af midlerne i den såkaldte nationale pulje er 

det dog alene Erhvervsstyrelsen, der afgør, hvilke projekter der skal støttes. Det samme gælder for 

byindsatsen og EURES.  

 

 

Status på regionalfondsprogrammet 

Siden programperiodens begyndelse i 2014 er der sagt ja til at støtte 27 projekter med midler fra 

Regionalfonden (status ultimo 2015). Nedenstående oversigt viser hvor mange af de samlede midler 

fra Regionalfonden, der er bevilliget indtil videre. Andelen af midler, der tildeles projekter i Region 

Sjælland, er opgjort særskilt, fordi regionen efter EU-regler karakteriseres som en 

”overgangsregion”. Årsagen er, at Region Sjællands BNP pr. indbygger er under 90 pct. af EU27-

gennemsnittet. Ultimo 2015 er der samlet set givet tilsagn om 234 mio. kr. i EU-medfinansiering til 

regionalfondsprojekter. 

 

 

Så mange af de tildelte regionalfondsmidler er der foreløbig givet tilsagn om (pct.-andel af den 

samlede ramme for hver af de fire prioritetsakser) 

Prioritetsakse Region Sjælland Øvrige regioner 

Styrket innovation i SMV'er 19 18 

Flere vækstvirksomheder 22 24 

Energi og ressourceeffektive SMV'er 14 7 

Bæredygtig grøn byudvikling Ingen bevillinger pr. ultimo 2015 

Anm: Opgjort ultimo 2015. 

 

Overordnet set er fordelingen af regionalfondsmidler på de fire indsatsområder acceptabel, selv om 

det samlede bevillingsniveau er lavere end forventet som følge af en længere indkøringsperiode. 

Det har især vist sig at være vanskeligt at skabe interesse for projekter, der vil forbedre energi- og 

ressourceeffektiviteten i SMV’er. Ifølge vækstfora var det især i begyndelsen svært at skabe 

interesse for dette område, ligesom det har været en udfordring for ansøgerne at håndtere de 

målemetoder, der kræves brugt. Vækstfora har derfor iværksat en særlig indsats for at skabe 

interesse for ”grønne” projekter, og forventningen er, at der vil vise sig en øget interesse efter 2015. 
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Ingen regionalfondsprojekter er endnu afsluttet, og derfor er det ikke muligt at fastslå endelige 

effekter af de bevilligede midler. Foreløbig har et regionalfondsprojekt dog angivet at have skabt en 

innovativ virksomhed. 

 

 

Status på socialfondsprogrammet 

Siden programperiodens begyndelse er der sagt ja til at give 26 projekter tilskud fra Socialfonden 

(status ultimo 2015). Nedenstående oversigt viser hvor mange af de samlede midler fra 

Socialfonden, der er bevilliget indtil videre. Igen er andelen af midler, der er tildelt projekter i 

Region Sjælland opgjort særskilt, fordi regionen efter EU-regler betragtes som en 

”overgangsregion”. Ultimo 2015 er der samlet set givet tilsagn om 233 mio. kr. i EU-

medfinansiering til socialfondsprojekter. 

 

 

Så mange af de tildelte regionalfondsmidler er der foreløbig givet tilsagn om (pct.-andel af den 

samlede ramme for hver af de fire prioritetsakser) 

Prioritetsakse Region Sjælland Øvrige regioner 

Iværksætteri og jobskabelse 41 28 

Mobilitet på tværs af landegrænser 56 47 

Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 0 7 

Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse  13 6 

Anm: Opgjort ultimo 2015. 
 

Indsatsen vedrørende mobilitet på tværs af landegrænser er igangsat i kraft af en bevilling til 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som dækker ca. halvdelen af perioden frem til 2020. 

 

Fordelingen af socialfondsmidler på de øvrige indsatsområder er overordnet set acceptabel, selv om 

det samlede bevillingsniveau ligger under det forventede. Især antallet af tilsagn til projekter 

vedrørende erhvervsuddannelse og videregående uddannelse er væsentligt mindre end forventet. 

Vækstfora har forklaret, at interessen for dette indsatsområde generelt har været beskeden, og at 

man derfor har iværksat en mere aktiv og opsøgende indsats i forhold til relevante aktører. 

 

Ingen socialfondsprojekter er endnu afsluttet, og derfor er det ikke muligt at opgøre resultater 

endeligt.   

 

 

Udvalgte regionalfondsprojekter 

 

Smart Innovation – markedsnær protypeudvikling 

Målet med projektet er at etablere et effektivt vidensdelingssystem til produkt- og 

forretningsudvikling for SMV’er. Projektet vil skabe 68 nye vækstorienterede og innovative 

SMV’er i Region Hovedstaden i løbet af projektperioden, og man forventer at etablere 400 nye job 

på længere sigt. I projektet vil de 68 SMV’er sammen med forretningsudviklere og forskere fra 

Danmarks Tekniske Universitet udvikle prototyper, som matcher det marked, virksomhederne 

befinder sig i. 
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Det er Scion DTU A/S, der har det overordnede ansvar for projektet, mens Danmarks Tekniske 

Universitet er partner. Projektet modtager 24,8 mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond.  

 

Spirende fødevareoplevelser 

Målet med projektet er at udvikle oplevelsesbaserede aktiviteter i 70 syddanske SMV’er i 

fødevarebranchen. Gennem projektperioden udarbejdes individuelle vækstplaner inden for de fire 

indsatsområder: Kvalitetssmagsoplevelser, bæredygtighed, internationalisering og produktivitet. 

Projektet forventes at skabe 99 nye job, 15 nye vækstvirksomheder og en blivende meromsætning 

på 150 mio. kr.  

 

Det er Væksthus Syddanmark, der er ansvarlig for projektet i samarbejde med Sydvestjysk 

Udviklingsforum, Udviklingsråd Sønderjylland, Udvikling Fyn A/S og Madværket, der alle er 

økonomiske partnere i projektet. Projektet modtager 14,7 mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond. 

 

 

Udvalgte socialfondsprojekter 

 

Vækstfremmende Inkubationsforløb for SMV’er 

Målet med projektet er at tilbyde såkaldte inkubationsforløb til potentielle iværksættere og 

iværksættervirksomheder under tre år i Region Sjælland. Inkubationsforløbene er intensive og 

kompetencegivende forløb, hvor deltagernes individuelle vækstbarrierer gennemgås, og strategier 

designes. Forventningen er, at 160 virksomheder gennemgår et inkubationsforløb, og at 127 af disse 

virksomheder oplever forbedrede iværksætterkompetencer efterfølgende. Endelig forventes 30 at 

starte en ny virksomhed. På længere sigt forventes projektet at medvirke til, at overlevelsesraten for 

virksomhederne er henholdsvis 85 pct. seks måneder efter deltagelsen og 80 pct. to år efter.   

 

Det er Væksthus Sjælland, der er ansvarlig for projektet i samarbejde med 11 kommuner i Region 

Sjælland. Herudover deltager en arbejdsgruppe bestående af erhvervsskoler, universiteter og private 

konsulenter, som udvikler og underviser på projektets vækstiværksætteruddannelse. Projektet 

modtager 9,25 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond. 

 

Højskolen som genvej til uddannelse 

Målet med projektet er gennem et højskoleforløb at motivere og afklare unge, der har brug for en ny 

chance, til at gå i gang med en uddannelse. Projektet arbejder med tre hovedlinjer: Turisme, Bygge- 

og anlæg og Sundhed, fordi der netop inden for disse områder er mangel på faglært arbejdskraft i 

Nordjylland. Forventningen er, at projektet motiverer op til 140 unge til at påbegynde uddannelse, 

samtidig med at forankringen i højskolen bidrager med væsentlige dannelsesmæssige aspekter.    

  

Det er Vrå Højskole, der er ansvarlig for projektet i samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole. 

Projektet modtager 6,4 mio. kr. i støtte fra EU’s Socialfond. 
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