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Vedrørende ansøgning til projekt: ”Vækstrettet 

kompetenceudvikling i SMVer ” 

 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

 

 

Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 18.4 mio. Kr. fra EU´s 

Socialfondsmidler og 5.5 mio. kr. fra Region Hovedstadens 

erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projekt ”Vækstrettet 

Kompetenceudvikling i SMVer” .  

Vækstforum Hovedstadens sekretariaet anbefaler, at det ansøgte beløb 

nedskaleres med 50%. 

INDSTILLING  

Vækstforum Hovedstadens sekretariaet indstiller, at Vækstforum  

 Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9.193.900 kr.  

 Indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2.758.170 kr.  

 Bemyndigerer sekretariatet til at godkende et tilpasset 

projektforslag til indsendelse til Erhvervsstyrelsen, hvori det 

ansøgte beløb er reduceret med 50% . 

POLITISK BEHANDLING 

Sagen behandles i forretningsudvalget den x.x.xx og i Regionsrådet den 

x.x.xx 

Parallelt godkendes forretningsproceduren i Erhvervsstyrelsen.  

 

Væksthus Hovedstadsregionen har søgt 18,3 mio. kr. fra EU's Socialfond og 5,5 mio. kr. 

fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projektet  

”Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV’er”.  

Sekretariatet for Vækstforum Hovedstaden indstiller, at projektet og medfinansie-

ringen reduceres med 50 %, da projektet er en videreudvikling af et projekt, som ikke 

er endeligt evalueret.  Det vil efterfølgende være muligt at forlænge projektet, hvis 

resultaterne viser sig at være gode. 

INDSTILLING  

Vækstforum Hovedstadens sekretariaet indstiller, at Vækstforum  

 Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,156 mio. kr  af EU’s 

socialfondsmidler 

 Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2,770 mio. kr. af 

erhvervudviklingsmidlerne for 2015  

 Bemyndiger sekretariatet til at godkende et tilpasset projektforslag til 

indsendelse til Erhvervsstyrelsen,  hvori  det ansøgte beløb og periode er 

reduceret med 50 % . 

 

SAGSFREMSTILLING 

 

Fakta 

Projekttitel:  Vækstrettet kompetenceudvikling i SMVer  

Ansøger:   Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) 

Projektpartner:  Håndværksrådet  

Samlet projektbudget:   36.775.600 kr.  

Ansøgt EU-støtte:  18.311.250 kr., Socialfonden, indsats  

                                                    vedr.  Iværksætteri og jobskabelse   
Ansøgte regional støtte:   5.539.350 kr.    

Projektperiode:  1-3 -2015 til 28-2-2018  

Baggrund og formål 

Projektet har til formål at styrke væksten og skabe nye arbejdspladser i mindst 220 små 

og mellemstore virksomheder (SMV’er) gennem kompetenceafklarings- og udviklings-



 

   Side 2  

forløb målrettet både ledelse og medarbejdere afstemt efter den enkelte virksomheds 

vækstplan og mål.  

For at øge produktiviteten hos de vækstorienterede SMV’er tilbydes virksomhederne 

kompetenceafklarings- og udviklingsforløb for ledere og medarbejdere. Forløbene 

tilrettelægges af  Væksthus Hovedstadsregionen og gennemføres med inddragelse af 

eksterne konsulenter, væksthusets egne konsulenter og ved øget anvendelse af 

’arbejdsmarkedsuddannelser’ (AMU) samt’ Voksen- og Efteruddannelser’ (VEU).  

Virksomhederne medfinansierer forløbene, dels gennem kontant medfinsering og dels 

gennem de timer, som hver virkomhed anvender på forløbene.  

De deltagende virksomheder vil blive rekrutteret inden for indsatsområdet ”stærke 

erhvervsklynger” i den nuværende erhvervudviklingsstrategi . Fremadrettet svarer 

dette til de strategiske væksttemaer, som bliver udpeget i den nye regionale vækst- og 

udviklingsstrategi (ReVUS);  Det vil sige sund vækst, grøn vækt, kreativ vækst og smart 

vækst.  

Aktiviteterne i projektet omfatter: Screeningsforløb, opstartsmøder, afklarings- og 

udviklingsforløb samt handlingsforløb, hvor ledere og medarbejdere deltager i 

kompetenceudvikling. Et opfølgningsforløb sikrer implementering og samler op på 

erfaringer. Aktiviteterne gennemføres dels målrettet den enkelte virksomhed og dels i 

hold på workhshops.  

Resultater og effekter 

Med det ansøgte (ikke nedjusterede) forløb forventes følgende resultater:  

  

• 220 SMV virksomheder deltager i Vækstrettet kompetenceudvikling 

• At minimum 220 ejerledere/ledere udvikler deres lederkompetencer, så de kan  

implementere og eksekvere virksomhedens vækstplan 

• At i alt 1.100 medarbejdere får forøget deres kompetenceniveau 

• At der 2 år efter projektets afslutning er skabt i alt 440 nye arbejdspladser, svarende 

til en investering på kr. 55.000 pr. job 

• At de deltagende virksomheder øger deres brug af ekstern konsulentbistand  

• At der skabes bedre kobling mellem erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet 
 

Økonomi 

Det ansøgte projektbudgettet er på 36,8 mio. kr., hvoraf knap halvdelen af udgifterne 

vedrører betaling til eksterne konsulenter.  Finansieringen sker via;   

 EU-medfinansiering   18,3 

 Regional medfinansering      5,5 

 Virksomhedernes timer       4,1 

 Virksomhedernes medfinansering    8,8 

  



 

   Side 3  

Uden for projektets økonomi får virksomhederne udarbejdet vækstplaner. Dette sker 

som en del af Væksthusets ordinære tilbud. Ligeledes er ressourcer til ordinære 

AMU/EVU-forløb ikke en del af projektets økonomi.   

 

Sekretariatets vurdering 

Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, rådgivningsgruppens input 

er medtaget i sekretariatets vurdering . 

 

Projektet passer godt ind i socialfondsprogrammets rammer vedrørende  vækstrettet 

kompetenceudvikling under indsats for Iværksætteri og jobskabelse. 

Kompetenceudviklingen i virksomhederne  sker i sammenhæng med en vækstplan for 

pågældende virksomhed, hvorfor de forventede beskæftigelsesmæssige effekter er 

rimeligt underbyggede.  

 

I den nuværende erhvervsudviklingsstrategi  bidrager projektet til udvikling af en 

kompetent og innovativ arbejdsstyrke, som kan  bidrage til øget produktivitet og vækst.   

Med den ny regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), skal der igangsættes 

programmer, som øger kompetenceudviklingsen i små og mellemstore virksomheder. 

Dette skal ske i regi af Greater Copenhagen.  Sekretariatet har derfor kontaktet 

ansøger, som oplyser, at man allerede har et tæt samarbejde med Væksthus Sjælland. 

Væksthus Sjælland overvejer at søge Region Sjælland om et tilsvarende projekt, dog 

tilpasset de særlige regionale strategier og udfordringer. I givet fald vil det være muligt 

dels at tilbyde virksomheder deltagelse på kryds og tværs og dels at tilbyde forløb i 

fællesskab.  

 

Sekretariatet vurderer, at det er positivt, at projektet fokuserer indsatsen på de 

udpegede væksttemaer i ReVUS;  Sund vækst, grøn vækst, kreativ vækst og smart 

vækst.  

 

Væksthuset er en central aktør i regionen orhold til at samle og udbyde 

kompetenceudvikling til  vækstorienterede virksomheder. Dette projektet supplerer 

væksthusets ordinære tilbud.  Det et positivt, at de deltagende virksomheder via 

betaling og leverede timer udviser engagement og involvering i projektet.   

 

Det er endvidere positivt, at Væksthuset har solid administrativ erfaring med at 

gennemføre større projekter og projekter, som er medfinansieret af EU strukturfonde.  

Projektet bygger oven på et tidligere projekt ”Vækst via ledelse”, hvor der har været 

stor deltagertilfredshed. Der foreligger dog endnu ikke en evaluering af de opnåede  

vækstrater hos de deltagende virkomheder.  

 

Det ansøgte beløb vil lægge beslag på en stor del (40 %) af de midler, som Vækstforum 

råder over frem til 2017 på denne prioritet, hvor der også skal være mulighed for at 

igangsætte fremtidige projekter om iværksætterrådgivning og iværksætter-

undervisning.  Med projektet forventer Væksthuset at rekruttere 220 virksomheder. 

Dette er et ambitiøst tal, når virksomhederne skal medfinansere en betydelig del.  



 

   Side 4  

Projektets omfang foreslås derfor reduceret med 50 % både i forhold til ansøgte 

projektperiode og beløb. 

 

Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn.  

 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Bevilling til projekt ”Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV’er”afholdes inden for 

budget-rammen til regional udvikling i 2015. I henhold til budget- og regnskabsregler 

for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften 

bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet 

for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. 

 

JOURNALNUMMER 

15002488 

 


