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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 og øge antallet af innovative SMV’er 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. en tredjedel af midlerne. Endelig afsættes 

ca. 20 pct. af midlerne til ”grønne” projekter, heraf går tre fjerdedele til at forbedre SMV’ers energi- 

og ressourceeffektivitet, mens den sidste fjerdedel anvendes til bæredygtig, grøn byudvikling.  

 

 

Socialfondsprogrammet ”Vækst via uddannelse og iværksætteri” præciserer følgende 

indsatsområder for perioden 2014 - 2020: 

 

• Øge antallet af selvstændige, overlevelsesraten og beskæftigelsen i støttede virksomheder 

• 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 hænger ligeledes sammen med de danske EU 2020-mål, og dermed skal 

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

beskæftigelse, uddannelse og social inklusion bliver nået. 
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Fordelingen af socialfondsmidler prioriteres således, at 40 pct. af midlerne gives til projekter, der 

styrker iværksætterkulturen i Danmark, tilbyder rådgivning til iværksættere eller bidrager til 

virksomhedernes vækst gennem kompetenceløft. Yderligere 40 pct. tildeles indsatser, der bidrager 

til at højne uddannelsesniveauet i form af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse. Endelig 

er 20 pct. af midlerne fra Socialfonden afsat til inklusionsprojekter, der 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 de regionale vilkår og udviklingspotentialer. Derfor er det de regionale vækstfora, 

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

sikrer, at projekterne 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 ultimo 2016 

Siden programperiodens begyndelse i 2014 er der sagt ja til at støtte 59 projekter med midler fra 

Regionalfonden. Nedenstående oversigt viser hvor mange af de samlede midler fra Regionalfonden, 

der er bevilget indtil videre. Andelen af midler, der tildeles projekter i Region Sjælland, er opgjort 

særskilt, fordi regionen efter EU-regler karakteriseres som en ”overgangsregion”. Forklaringen er, 

at Region Sjællands BNP pr. indbygger er under 90 pct. af EU27-gennemsnittet. Ultimo 2016 er der 

samlet set givet tilsagn om 566 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 33 45 

Flere vækstvirksomheder 38 59 

Energi- og ressourceeffektive SMV'er 14 23 

Bæredygtig grøn byudvikling                 27                                   20 

Anm: Opgjort ultimo 2016. 

 

Det samlede bevillingsniveau ved udgangen af 2016 er på 42 pct. at de samlede midler. Det har vist 

sig vanskeligere end forventet at skabe interesse for projekter, der vil forbedre energi- og 

ressourceeffektiviteten i SMV’er, og flere vækstfora har endda gennemført ansøgningsrunder uden 

at modtage ansøgninger til denne indsats. Ifølge vækstfora har det været en udfordring for 

ansøgerne at håndtere de målemetoder, der kræves brugt for at måle forbedringen i ressource- og 

energieffektiviteten. På baggrund af det hidtil relativt lave bevillingsniveau og med hensigt om at 

rekruttere nye operatører afviklede Erhvervsstyrelsen konference om energi- og ressourceeffektive 

SMV’er i november 2016. Det er dog endnu for tidligt at vurdere, om konferencen har bidraget til 

en øget interesse for ”grønne” projekter.  
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Indsatsen for at skabe flere vækstvirksomheder har omvendt foreløbig resulteret i 22 projekter, der 

tilsammen har fået tilsagn om mere end halvdelen af de samlede midler til indsatsen.  

  

Output og effekter 

Ved udgangen af 2016 har i alt knap 800 virksomheder modtaget støtte via et regionalfondsprojekt. 

Mere end 600 af disse virksomheder er støttet under indsatsen for at skabe flere vækstvirksomheder, 

mens ca. 150 virksomheder har modtaget støtte som led i indsatsen for at styrke innovationen i 

SMV’er. Endelig har 35 virksomheder været involveret i projekter, der skal forbedre energi- og 

ressourceeffektiviteten i SMV’er.   

Ingen regionalfondsprojekter er endnu afsluttet, og derfor er det ikke muligt at fastslå endelige 

effekter af de bevilgede midler. Foreløbig har fire regionalfondsprojekter dog angivet at have skabt 

11 nye, innovative virksomheder og syv nye klyngemedlemmer. 

 

 

Status på socialfondsprogrammet ultimo 2016 

Siden programperiodens begyndelse er der sagt ja til at give 55 projekter tilskud fra Socialfonden. 

Nedenstående oversigt viser hvor mange af de samlede midler fra Socialfonden, der er bevilget 

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 2016 er der samlet set 

givet tilsagn om 497 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 37 53 

Mobilitet på tværs af landegrænser 56 47 

Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 0 35 

Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse  31 20 

Anm: Opgjort ultimo 2016. 
 

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. 

 

Det samlede bevillingsniveau ved udgangen af 2016 er på 35 pct. af de samlede midler. Antallet af 

tilsagn til projekter vedrørende erhvervsuddannelse og videregående uddannelse halter efter de 

øvrige indsatsområder. 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.  

 

Også indsatsen for at mindske antallet af personer på kanten af arbejdsmarkedet via uddannelse og 

beskæftigelse har i nogle vækstfora været svær at få i gang i starten af programperioden. 

Efterspørgslen ser dog ud til at være i bedring. Vækstfora oplyser, at man blandt andet arbejder 

aktivt med opsøgende dialog over for potentielle ansøgere, herunder fx kommunale jobcentre. 
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Output og effekter 

Ved udgangen af 2016 har 37 af de 55 igangsatte projekter angivet at have haft 3.300 deltagere, 

heraf har ca. 30 deltaget i mere end ét projekt. Knap 60 pct. af deltagerne var i beskæftigelse, da de 

startede i projektet, mens ca. 23 pct. var ledige, og ca. 16 pct. var under uddannelse. Frem til 

slutningen af 2016 har ca. 360 private virksomheder har modtaget støtte til kompetenceudvikling.  

 

Særligt iværksætterindsatsen har foreløbig ført til målbare resultater. Ultimo 2016 har ca. 40 

deltagere således startet ny virksomhed i forbindelse med projektdeltagelsen. 

 

Effektmåling 

Der følges løbende op på, hvad der kommer ud af indsatsen. Erhvervsstyrelsen har sammen med de 

regionale vækstfora og Danmarks Statistik udviklet et registerbaseret redskab til effektmåling af 

regionale projekter. Det er endnu for tidligt at måle på 2014-2020 projekterne, men for perioden 

2007-2013 er der lavet en ny måling af knap 150 virksomhedsrettede strukturfondsinitiativer, som 

blev igangsat i perioden 2010-2012. Den faktiske vækst i over 7.000 private deltagervirksomheder – 

spredt over hele landet – er målt frem til udgangen af 2015 og sammenlignet med virksomheder, der 

ikke tog del i initiativerne. Effektmålingen indikerer, at projekterne har bidraget til at skabe ca. 

4.200 nye private fuldtidsjob og styrket virksomhedernes omsætning med ca. 6,3 mia. kr.  

 

Udvalgte regionalfondsprojekter 

 

Scale-up Denmark 

Målet med projektet – der er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle eliteatleter – er at 

skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering gennem 

elitetræningsforløb. I regionerne etableres ti accelerationsmiljøer, som vækstvirksomheder kan 

deltage i:  

 

Region Hovedstaden: Life Science og bioteknologi og Informations- og kommunikationsteknologi 

Region Midtjylland: Fødevarer, Smart industri og Cleantech 

Region Nordjylland: Det maritime område 

Region Syddanmark: Sundheds- og velfærdsteknologi, Offshore teknologi og Energieffektive 

teknologier 

Region Sjælland: Bioøkonomi og industriel symbiose 

 

Det er planen, at 355 vækstvirksomheder fra hele landet skal deltage i forløb, der vil blive målrettet 

den enkelte virksomheds behov og potentiale. Forventningen er, at Scale-up Denmark vil resultere i 

en årlig vækst på 20 pct. efter endt projektperiode hos 75 pct. af de deltagende vækstvirksomheder. 

 

Det er Region Midtjylland, der er kontraktansvarlig for Scale-up Denmark. Projektet modtager 82,6 

mio. kr. i støtte fra EU’s Regionalfond.   

 

 

Bæredygtig Bundlinje 

Målet med projektet er at udarbejde grønne forretningsplaner til mindst 100 små og mellemstore 

virksomheder. Projektet rummer fire hovedaktiviteter: Udvælgelse og screening af virksomheder, 

Udvikling af grønne forretningsmodeller, Kommunikation og Projektledelse. De grønne 



5 
 

forretningsplaner bliver udviklet i samarbejde mellem virksomhederne, universitet og eksterne 

konsulenter og vil efterfølgende være umiddelbart implementerbare for virksomhederne. 

Det er Gate 21, der er ansvarlig for projektet i samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns og 

Allerød Kommuner samt Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter, der alle er økonomiske partnere i 

projektet.  

Bæredygtig Bundlinje modtager 13,3 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. 

 

 

Udvalgte socialfondsprojekter 

 

Strategisk Kompetenceudvikling 

Målet med projektet er at uddanne og opkvalificere mindst 190 ejere, ledere og medarbejdere i 

mindst 50 små og mellemstore virksomheder. Indsatsen består af fire spor: Værdiskabende 

bestyrelser, Personligt lederskab, Ledelseseksekvering og Fremragende Faglighed, som 

gennemføres gennem netværk, workshops, mentorordning, matchmaking m.m.  

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

Welfare Tech Region, CLEAN, Foreningen Design2innovate og Fonden Offshore Center Denmark. 

 

Projektet modtager 14,3 mio. kr. fra EU’s Socialfond. 

 

 

Mod Alle Odds 

Målet med projektet er at øge beskæftigelsen for personer på kanten af arbejdsmarkedet gennem 

specialtilrettelagte indslusnings- og træningsforløb. Projektet er forankret i Hobro IK og klubbens 

sponsorvirksomheder, hvor forløbene gennemføres. 

Projektet forventer, at samtlige 44 deltagere gennemfører et indslusningsforløb, og at 12 borgere 

finder et job efter projektperioden. Derudover er det forventningen, at fire deltagere finder et job i 

en socialøkonomisk virksomhed, og at 16 fortsat er jobsøgende efter projektets afslutning. 

Det er Mariagerfjord Kommune, der er kontraktansvarlig for projektet, hvor Hobro IK er partner.  

 

Projektet modtager 3 mio. kr. fra EU’s Socialfond.  
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