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1. Forretningsudvikling og digitalisering
1. Specialiseret Erhvervsservice for Green Tech Virksomheder (GT Program)
Projektet ønsker at tilbyde hjælp til iværksættere med at få deres produkt/service ud på markedet. Det vil vi gøre ved at tilbyde iværksætter indenfor green tech området et specifikt program som består at en række trin, der fører dem igennem hele forløbet omfattende hjælp og
rådgivning indenfor forretnings- og produktudvikling, skalering og internationalisering. Løbende
ansøgningsfrist. Slutdato: 30.09.2022
Green Tech Center
2. SMV Strategi
Projektet har til formål at styrke de strategiske kompetencer og den organisatoriske kapacitet i
150 sjællandske SMV’er. Det sætter virksomhederne i stand til at træffe strategiske beslutninger i overensstemmelse med deres vækststrategi og reagere fleksibelt og agilt på fx den teknologiske udvikling og afsætningsmulighederne. Dermed styrkes virksomhedernes forudsætninger
for at realisere deres vækstpotentiale. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Erhvervshus Sjælland
SMV Strategi
3. Digitale veje til vækst - SMV kompetence
Formålet med projektet er at indfri små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem digitalisering, automatisering og innovationsevne med fokus på Region Sjællands ReVUS
brancher. Projektet vil bidrage til øget beskæftigelse i Region Sjælland ved at kompetenceudvikle og efteruddanne SMVer inden for digitalisering, automatisering og bedre innovationskompetencer. Projektet vil desuden bidrage til at de deltagende virksomheder, gennem deres kompetencemæssige og strategiske udvikling, øger produktiviteten og geares til at skabe yderligere
vækst og beskæftigelse. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 14.05.2021
Zealand Sjællands Erhvervsakademi
Digitale veje til vækst
4. Digitale veje til vækst - SMV vækstplan
Projektet har til formål at indfri små- og mellemstore virksomheders vækstpotentiale gennem
digitalisering og automatisering med fokus på Region Sjællands ReVUS brancher (fødevareerhvervet, bygge- og anlægsbranchen, logistik- og transportbranchen, bioøkonomi). Målgruppen
er virksomheder med en betydelig vækstparathed samt teknologiparathed og målretter sig virksomhedsledere og medarbejdere med udviklingsansvar. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato:
30.04.2021
Zealand Sjællands Erhvervsakademi
Digitale veje til vækst
5. Digital Ledelseskultur Sjælland
Digital Ledelseskultur er et kompetenceudviklingsprogram, som over 3 år vil styrke de digitale
kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere, i 420 danske mikro, små og mellemstore virksomheder, så de bliver i stand til at sikre virksomhedens langsigtede overlevelsesstrategi. Projektets aktiviteter skal bidrage til lederens og nøglemedarbejderes digitaliseringskompetencer,
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gennem målrettede og skræddersyede kompetenceforløb, der tager udgangspunkt i virksomhedernes problemstillinger, behov og ambitioner, samt virksomhedens/lederens faglige domæne.
Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.08.2021
UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole
Digital Ledelseskultur Sjælland
6. SmartL og Plus
Formålet med dette projekt er at sætte fokus på vækst gennem udvikling af en specifik og individuel vækststrategi og –plan. Et væsentligt element i dette vil være nye forretningsmodeller,
digitalisering og automatisering. Der er ikke tale om et generelt vækstforløb, men er derimod et
vækstforløb der skabes gennem forbedret anvendelse af nye teknologier i virksomhedernes logistiksystemer. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 30.09.2022
Aalborg Universitet
Smartlog
7. Syddansk OPI-pulje 2019-2021
Formålet med Syddansk OPI-pulje 2019-2021 er at understøtte syddanske virksomheder indenfor forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation i at få flere produkter over vejen fra
prototype til markedet – også kaldet ”dødens dal” – da mange produkter ikke når fra udviklingsstadiet til markedet. Derigennem skal puljen bidrage til øget vækst, beskæftigelse og eksport for syddanske virksomheder. OPI-puljens midler fordeles til mindre samarbejdsprojekter,
hvor minimum én privat virksomhed og én offentlig partner samarbejder om test af produkter og
servicekoncepter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation. Ansøgningsfrist: 01.06.2020 Slutdato: 31.12.2021
Welfare Tech
Syddansk OPI-pulje
8. SMV:Professionalisering
Formålet med indsatsen er at øge virksomhedernes konkurrencekraft gennem professionalisering. En professionel og vækstparat SMV har en transparent organisationsstruktur, hvor potentialer og ressourcer udnyttes på alle niveauer til at udvikle forretningen og øge virksomhedens
produktivitet med henblik på skalering. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 30.09.2022
Erhvervshus Sjælland
SMV:Professionalisering
9. Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering
Projektets formål er, at støtte virksomheder i Region Hovedstaden i deres udvikling og vækst.
Det sker ved at styrke virksomhedernes strategiske arbejde inden for internationalisering, digitalisering og automatisering og derigennem forbedre virksomhederne forudsætninger for at udvikle nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato:
31.12.2021
Erhvervshus Hovedstaden
Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering
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10. SMV:Digital
SMV:Digital er et samlet program, hvor du kan få hjælp til digital omstilling af din virksomhed
og til at styrke dit online salg via programmets E-Handelscenter. Programmet indeholder en
række relevante tilbud i form af tilskud til indkøb af privat rådgivning, innovative sprint-forløb,
kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering og konkurrencevilkår.
Løbende ansøgningsfrist: Slutdato: Sommer 2022
SMV:Digital
11. Lær:Digital
Lær:Digital er online kursusforløb, der hjælper dig med at tage skridtet videre og digitalisere din
virksomhed. Gennem kursusforløb med inspirerende videoer og guides bliver du guidet igennem
de mange digitaliseringsmuligheder og får konkrete værktøjer, du kan tage i brug med det
samme i din virksomhed. Ansøgningsfrist: Løbende. Slutdato: Sommer 2022
Lær:Digital
12. Bliv:Digital
Bliv:Digital er et tilbud til dig, der har planer om at gøre din virksomhed mere digital, men ikke
helt ved, hvordan du gør digitaliseringen til virkelighed. Dig, der sidder med en konkret udfordring og gerne vil have hjælp til at komme videre.
Formålet med Bliv:Digital er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at øge produktiviteten gennem digitale løsninger. Vi tilbyder medfinansiering på 50% af op til 100.000 kr. til
sidemandsoplæring eller sparring i en tidsbegrænset periode, så du kan komme i mål med din
digitaliseringsproces. Ansøgningsfrist: Løbende. Slutdato: Efterår 2022
Bliv:digital
13. LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland
LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland er en fødselshjælper til bæredygtige projekter i eksisterende
og nystartede virksomheder. LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland vil være understøttende fødselshjælper til bæredygtige projekter med sigte på at bevare og udvikle eksisterende virksomheder samt etablere nye virksomheder. De understøtter initiativer til bevarelse og udvikling af
attraktive levevilkår og til fornyet vækst og bosætning og netværksdannelser og forbedrede
tværgående samarbejdsrelationer i og uden for området. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: Efterår 2021
LAG-Jammerbugt-Vesthimmerland
14. Digital Omstilling - Strategi for Digitalisering
Programmet er din mulighed for at komme med i front rent digitalt og skabe nye konkurrenceog vækstmuligheder for din virksomhed bl.a. inden for eksport og internationalisering. Løbende
ansøgningsfrist. Slutdato: 2021
Digital Omstilling - Strategi for Digitalisering
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15. RaketVækst
Raketvækst er et tredages internat, hvor du både kommer op i helikopteren og ser din virksomhed med nye øjne, samtidig arbejder du med konkrete handlingsplaner. På forløbet arbejder du
helt praktisk med, hvordan du får gang i forretningen. Alle tre dage sparrer og arbejder du tæt
sammen med andre ejerledere. Sammen arbejder i med, hvordan I prioriterer og sikrer at salgsindsatsen bliver prioriteret. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sjælland
RaketVækst
16. One-day
Du får her en unik mulighed for at målrette din salgsindsats og få lagt en 4-ugers handlingsplan, der kan være medvirkende til at løfte din virksomhed til næste niveau - på én dag. Du står
tilbage med en skærpet forståelse af salgsarbejdet og en konkret handlingsplan, der understøtter vækst og en styrket bundlinje i din virksomhed. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sjælland
One-day
17. BioScale
Er du start-up i region Sjælland, og arbejder du med ny cuttingedge bioprocessing teknologi,
der understøtter virksomheder inden for bl.a. life science- og fødevareindustrien? Gennem
workshops og individuel sparring med en erfaren forretningsudvikler, som har kendskab til
branchen, får du indsigt i, hvad der skal til for at skalere din virksomhed.
Løbende ansøgningsfrist. Slutdato 31.12.2021
Erhvervshus Sjælland
BioScale

2. Markedsudvikling
18. Zealand International
Formålet med Zealand International indsatsen er at øge produktiviteten og beskæftigelsen i
virksomhederne i Region Sjælland. Det sker gennem en indsats, der fokuserer på at skabe nye
vækstvirksomheder gennem internationalisering. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.05.2021
Erhvervshus Sjælland
Zealand International
19. BusinessBroen
BusinessBroen Norge-Norddanmark er Nordjyllands genvej til ny viden og rådgivning om muligheder inden for eksport, etablering og job i Norge. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Nordjylland
BusinessBroen
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20. TASTE
Projektet TASTE sætter fokus på øget bæredygtighed i fødevareerhvervet i Danmark og Tyskland. Erhvervshus Sydjylland er gået sammen med 11 tyske og danske partnere for at udvikle
nye principper for bæredygtig produktion. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sydjylland
TASTE
21. International E-handel
Vil du optimere dit salg via digitale kanaler? Bliv stærkere på at udnytte og udvælge onlineplatforme til at ekspandere i udlandet. Vi hjælper dig på vej med alt fra love og regler til online
marketing og logistik. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sjælland
International E-handel
22. Boost din eksport til Tyskland gennem produktinnovation
Trænger dine produkter til det tyske marked til et innovationsboost? Få rådgivning til produktudvikling og produkttilpasning til det tyske marked af erfarne lokale eksperter. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sjælland
Boost din eksport til Tyskland gennem produktinnovation

3. Grøn omstilling
23. Cirkulær innovation i partnerskaber
Projektets formål er at skabe innovative løsninger i SMV’er i Nordjylland gennem et tæt samarbejde i partnerskaber med afsæt i forskning og viden. Løsningerne tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders konkrete behov og eksisterende forretningsmodeller, og har til formål at
bygge ovenpå dette gennem sparring med andre virksomheder og eksterne videnspartnere i innovationspartnerskabe. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.03.2021
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Cirkulær innovation i partnerskaber
24. Energi, Teknologi, Innovation - ETI
Projektet gennemfører innovationssamarbejder mellem ansøgende SMV’er og AAUs forskningsenheder, som udgangspunkt fokuseret omkring Institut for Energiteknik og Institut for
Elektroniske Systemer. Formålet er at innovative virksomheder via innovationssamarbejdernes
aktiviteter udvikler nye produkter og løsninger der centrerer sig om ny, grøn energiteknologi.
Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
CLEAN
Energi, Teknologi, Innovation - ETI
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25. GREEN (GRønt Energi-Effektivt Nordjylland)
Projektet GREEN vil skabe basis for bedre og mere energieffektive nordjyske virksomheder.
Dette opnås ved at tilbyde virksomhederne finansiel og videnbaseret støtte til udarbejdelse og
implementering af grønne forretningsmodeller, der kan være med til at gøre en eksisterende
proces eller et eksisterende produkt grønnere og mere energieffektivt, for derved at lede til
energimæssige og økonomiske besparelser for virksomheden på lokalt plan og samfundet som
helhed. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Aalborg Kommune
GREEN
26. Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er
I projektet vil Lifestyle & Design Cluster og resten af partnergruppen sammen med eksterne
rådgivere hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære
forretningsmodeller. I projektet assisteres virksomhederne igennem nogle hovedaktiviteter,
som understøtter virksomhederne, og der tages udgangspunkt i virksomhedens eget dna og
strategi. Ansøgningsfrist: 22.05.2020 Slutdato: 31.07.2021
Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er
27. Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland
I programmet ”Energieffektivitet og C02 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland” vil et
konsortium bestående af Ringkøbing-Skjern, Skive og Aarhus Kommuner hjælpe små og mellemstore virksomheder på deres vej mod grønne forretningsmodeller. Ansøgningsfrister:
14.08.2020, 14.11.2020, 14.02.2021 og 14.05.2021 Slutdato: 31.12.2021
Ringkøbing-Skjern Kommune
Energieffektivitet og CO2 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland
28. Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling
I projektet assisteres virksomhederne igennem aktiviteter, som understøtter deres viden om cirkulær økonomi (og hvordan design er en central del af dette) samt anvendelsen af FNs 17 verdensmål, idet der tages udgangspunkt i virksomhedens egen dna og strategier. Ansøgningsfrist:
Sommer 2020 Slutdato: 31.12.2021
Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling
29. Grøn Cirkulær omstilling i Danmark (Plast)
I Danmark bliver 31% af den plast, der har været brugt til emballage, genanvendt. Det skaber
både udfordringer og muligheder. Formålet med projektet er at understøtte danske SMV’er i at
udnytte denne mulighed. Udgangspunktet er at møde virksomhederne, der hvor de er på rejsen
mod en mere cirkulær udnyttelse plast og at kunne tilpasse indsatsen til den enkelte virksomhed. Der vil være et stort fokus på værdi-kædesamarbejder, som ofte er en afgørende faktor i at
øge genanvendelse af plast og høste de forretningsmæssige gevinster. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.08.2022
CLEAN
Grøn Cirkulær omstilling i Danmark
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30. Bæredygtig Bundlinje 2.0.
Projektets formål er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med grøn og cirkulær forretningsudvikling. Små og mellemstore virksomheder med potentiale og motivation for energi- og
ressourceeffektiviseringer og cirkulær økonomi kan deltage, men der er udviklet særlige spor
for virksomheder i byggebranchen og oplevelsesbranchen med deltagelse af stærke brancheaktører. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.03.2022
Gate21
Bæredygtig Bundlinje 2.0.
31. Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO)
GCO projektet vil i samspil med partnere, konsulenter, danske og internationale eksperter forsøge at få fundet de bedste løsninger til at hjælpe de danske virksomheder til at få identificeret
gode cirkulære forretningsmuligheder. Partnerskabet bag projektet GCO vil arbejde med forskellige måder, hvorpå SMV’er kan deltage i programmet enten via netværk, workshops, individuelle forløb, designsprints, brug af labs til at eksperimentere med nye løsninger, private og offentlige samarbejder eller via udviklingsprojekter - alle med dét formål, at størsteparten af de
deltagende virksomheder får udarbejdet en grøn forretningsplan. Løbende ansøgningsfrist.
Slutdato: 31.08.2022
Grøn og Cirkulær Omstilling i SMVer (GCO)
32. Cirkulær Økonomi SMV
Projektet hjælper dig med at se på virksomhedens nuværende ressourceanvendelse og giver dig
indsigt i de forretningsmæssige potentialer ved cirkulær økonomi. I samarbejde med en branchekyndig og erfaren konsulent får du udarbejdet en bæredygtig forretningsmodel og en plan
for, hvordan den kan realiseres. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 2021
Cirkulær Økonomi SMV
33. BSR Stars
BSR Stars S3 er et internationalt projekt som forsøger at øge bæredygtige vækstmuligheder i
Østersø regionen. Projektet fokuserer på bio-, cirkulær-, og digitaløkonomi. Løbende ansøgningsfrist.
BSR Stars

4. Kompetencer og uddannelser
34. Øget mobilitet på tværs af landegrænser (EURES)
European Employment Serivces (EURES) er et europæisk arbejdsformidlingsnetværk, hvor private og offentlige aktører fra hele Europa samarbejder om at fremme mobiliteten af arbejdskraft. Projektets primære formål er derfor at styrke og forny indsatsen for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet, som bidrag til vækst og velfærd. Løbende
ansøgningsfrist.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
EURES
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35. Akademiker i erhvervslivet
I særdeleshed vil forløbet have fokus på SMV’ernes behov for innovation og udvikling, og det er
tanken, at en matchmaking på lidt længere sigt vil føre til en øget ansættelse af humanistiske
kandidater i SMV’er. Projektets hovedformål er at bringe kandidaternes kompetencer i spil i
SMV’erne med henblik på at løse opgaver på højt fagligt niveau og dermed øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovationskapacitet. Ansøgningsfrist: Start 2020 Slutdato: 31.12.2021
Aarhus Universitet
Akademiker i erhvervslivet
36. Social inklusion gennem vækstpartnerskaber
Formål er at få personer med begrænset eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet integreret i
arbejdsfællesskabet via beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Projektet gennemføres i hele
Danmark. Målet er at demonstrere en effektfuld og skalerbar metode til at få udsatte ledige i
beskæftigelse. Målgruppen er udsatte personer langt fra arbejdsmarkedet og små og mellemstore socialøkonomiske virksomheder. Projektet bygger bro mellem dem, der har de ledige jobs
og de mennesker, der via opkvalificering og uddannelse, kan bestride jobbene. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.05.2021
Den Sociale Kapitalfond Management ApS
Social inklusion gennem vækstpartnerskaber
37. Kompetencer til vækst
Formålet med projektet er at tilføre højtuddannet arbejdskraft til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland. De deltagende virksomheder har et vækstpotentiale, der kan forløses
ved tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Projektet bidrager dermed til at øge vidensniveauet i
virksomhederne i Region Sjælland, og det vil skabe øget innovation, produktivitet og konkurrenceevne i regionens erhvervsliv. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.03.2022
Erhvervshus Sjælland
Kompetencer til vækst
38. KOMPAS
KOMPAS arbejder med at løfte uddannelsesniveauet blandt beskæftigede i maritime virksomheder i Region Hovedstaden. Virksomheder, der medvirker i projektet, bliver tilknyttet en kontaktperson, som skaber klarhed i de uddannelser og kombinationer af kurser der tilbydes. Samtidigt afholdes workshops med deltagere fra relevante maritime virksomheder, der skaber ny
viden om, hvilke kompetencer der er efterspurgte af de maritime virksomheder. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.08.2021
Maritime Development Center
KOMPAS
39. Future Talent Denmark
Projektet Future Talent Denmark har til formål at sikre tiltrækningen af internationale studerende til danske arbejdspladser efter endt uddannelse. Det ønskes med projektet at skabe en
større tilgang af internationale dimittender til danske virksomheder, end hvad der opleves i
disse år, hvor mindre end en tredjedel af internationale dimittender finder beskæftigelse i Dan-
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mark efter endt studie. Målet med forløbet er, at minimum halvdelen af de deltagende studerende finder beskæftigelse på danske virksomheder efter afslutningen af forløbet og deres studie. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.07.2022
work-live-stay southern denmark
Future Talent Denmark
40. Talent til Danmark (TalenTDK)
‘Talent til Danmark‘ (TalenTDK) projektet har til formål at sikre, at virksomhederne i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst
og internationale konkurrenceevne. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 30.09.2022
Copenhagen Capacity, fonden til markedsføring og erhvervsfremme i Hovedstaden
TalenTDK

41. Restart
Det overordnede formål med projekt ”Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden” er, at give nøglemedarbejdere et uddannelsesløft/opkvalificering inden for service, industri og bygge- og anlægsbranche. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 30.04.2021
Erhvervshus Hovedstaden
Restart

42. Vækstrettet kompetenceudvikling
Projektets formål er at sikre private virksomheder kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere med netop de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Projektet vil bidrage til at give kvalificeret arbejdskraft til tre brancher i Syddanmark,
der aktuelt mangler kvalificeret arbejdskraft med specifikke kompetencer. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.08.2021
Erhvervshus Fyn
Vækstrettet kompetenceudvikling

5. Innovation
43. Innovationsdistrikt Sjælland
Innovationsdistrikt Sjælland styrker innovationen hos SMV’er i Region Sjælland gennem minimum 12 virksomhedsdrevne innovationssamarbejder med videninstitutioner og mulighed for
inddragelse af markedsrepræsentant og understøttende facilitator funktion. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Coro Co-Lab Roskilde
Innovationsdistrikt Sjælland
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44. Innovation Factory North
Innovation Factory North har til formål at skabe et økosystem for industri 4.0-drevet innovation
bestående af regionens teknologileverandører, teknologiaftagere, vidensinstitutioner og studerende. Det er et fysisk samlingspunkt, hvor der udvikles kompetencer til at skabe nye og innovative løsninger gennem en eksperimenterede og iterativ tilgang til læring. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Aalborg Universitet
Innovation Factory North
45. VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme - VISE
Formålet med dette projekt er at styrke danske virksomheder inden for sundheds- og velfærdsområdet. Det gøres gennem 5 innovationspartnerskaber, der har fokus på et eller flere spor:
Servicemodeller for velfærdsteknologi; Hurtig adgang til kunder gennem digitale økosystemer;
Konkurrencefordele fra dataanalyse. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Welfare Tech
Velfærdsinnovation for Sundt Erhvervsfremme - VISE
46. Innovation og nytænkning
EIMC (Enhancing Innovation Management Competences) hjælper små og mellemstore virksomheder med at optimere innovationsprocesserne. For tilsyneladende velfungerende virksomheder med høj omsætning, men stagnerende vækst, kan innovation være vejen til fornyet
vækst. Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Hovedstaden
Innovation og nytænkning

6. Iværksætteri
47. Startup Business
Projektets formål er at give vækstiværksættere et stærkere afsæt for at kunne etablere og udvikle levedygtige iværksættervirksomheder. Målgruppen for projektet er iværksættere både
med og uden CVR-nummer, herunder studenteriværksættere, i Region Sjælland. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Erhvervshus Sjælland
Startup Business
48. Odense Robotics Startup Programme
Projektet øger antallet af selvstændige inden for robotteknologi ved at tilbyde rådgivning til
iværksættere og give adgang til faciliteter, hvor robotteknologien kan udvikles. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Erhvervshus Fyn
Odense Robotics
49. StartUp Viborg - Udvikling og styrkelse af iværksætterkultur
Formålet med projektet er kort fortalt, at få flere iværksættere godt i gang - og få flere af dem til
at skabe en vækstvirksomhed. Dette gøres ved at tilbyde nye og igangværende iværksættere at
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blive en del af økosystemet, der bl.a. giver adgang til: samarbejde og fællesskab med ligesindede erfarne erhvervsfolk, der stiller sig til rådighed som Business Coaches, dygtige specialister inden for centrale forretningsmæssige områder. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato:
28.02.2022
ViborgEgnens Erhvervsråd
StartUp Viborg

50. Pilotprogram for maritimt iværksætteri - Maritime Stars
Vi ønsker at finde og udvikle 15 af de mest perspektivrige maritime iværksættere med størst
vækstpotentiale. Samtidig ønsker vi at indgå i mentor/co-create samarbejde med 10-15 maritime fyrtårnsvirksomheder, der ulønnet skal indgå i de individuelle udviklingsforløb. kandidater.
Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Fonden Marcod-Maritimt Center for Optimering og Drift
Maritime Stars
51. Greater Copenhagen Food Startup
Projektet afprøver Greater Copenhagens potentiale som centrum for flere vækstiværksættere
inden for produktion af højkvalitetsfødevarer og -madoplevelser. Greater Copenhagen Food
Startup tilbyder fødevare-iværksættere i Greater Copenhagen et målrettet vejlednings- og acceleratorprogram, som kombinerer forretningsudvikling med udvikling af af højkvalitetsfødevarer
og –madoplevelser. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 31.12.2021
Erhvervshus Hovedstaden
Greater Copenhagen Food Startup
52. Iværksætterprogram 2018-2021
Formålet med Iværksætterprogram 2018-2019 er at understøtte Vækstforum for Region Midtjyllands ambition om at skabe gode betingelser for vækstiværksætteres etablering, udvikling og
vækst for derved at bidrage til jobskabelse, øget konkurrence og produktivitet i regionen. Målet
er at øge antallet af vækstiværksættere, der kan udvikle sig til vækstvirksomheder, hvorved de
bidrager markant til skabelse af nye jobs, nye produkter og teknologier med væsentlig innovationshøjde. Løbende ansøgningsfrist. Slutdato: 30.04.2021
Erhvervshus Midtjylland
Iværksætterprogram 2018-2021

53. Startup Scale
Startup Scale giver din virksomhed de bedste forudsætninger for at skalere gennem et forløb
med eksperter inden for salg- og markedsføring. Scale er et dybdegående rådgivningsforløb
med en privat rådgiver, hvor vi yder et tilskud til køb af rådgivning på 50% af op til 30.000 kr.
Løbende ansøgningsfrist.
Erhvervshus Sjælland
Startup Scale

