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BILAG: Sund vækst – tematiseret ansøgningsrunde for strukturfonds-

projekter 

 

 

Sund vækst i strukturfondssammenhæng 
Vækstforum Hovedstaden råder i perioden 2014-2020 over 342 mio. kr. via to af EU's 
strukturfonde; Regionalfonden og Socialfonden. Indtil videre er der disponeret 25 mio. 
kr.    
 
Strukturfondsmidlerne skal overordnet bidrage til at nå EU’s overordnede mål 2020 om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Vækstforum afgør hvilke konkrete projekter, 
der skal igangsættes inden for rammerne af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS). Det forventes, at strategien ”Copenhagen - hele Danmarks hovedstad” bliver 
endelig vedtaget i september 2015. Strategien vil da afløse den hidtidige erhvervsud-
viklingsstrategi ”Hovedstaden – Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor”.  
 
I Regionalfondsprogrammet ”Innovativ og bæredygtig vækst i virksomhederne” er ind-
satsen primært rettet mod små og mellemstore virksomheder (SMV’er).  
 
I Socialfondsprogrammet ”Vækst via uddannelse og iværksætteri” fokuseres der på 
iværksætteri, inklusion og beskæftigelse samt erhvervsuddannelser og højere uddan-
nelser.  
 
Projekter skal bidrage til de specifikke mål, som er fastlagt i programmerne. Hertil 
kommer at projekterne skal understøtte effektmålene under sund vækst i ReVUS’en. 
Effektmål her er f.eks. at øge produktiviteten i private virksomheder, bidrage til Region 
Hovedstaden indgår i flere offentlig-private forsknings og innovationssamarbejder, øge 
antallet at udstedte patenter samt øge adgangen til testfaciliteter på regionens hospi-
taler og lignende behandlingssteder.  
 
  
Eksempler på mulige strukturfondsprojekter under sund vækst 
 
EU’s Regionalfond 
Innovationssamarbejder, f.eks. mellem virksomheder og videninstitutioner  
Et eksempel kan være et samarbejde mellem minimum 3 små og mellemstore virk-
somheder og en videninstitution om udvikling af nye produkter, f.eks. medico-tekniske 
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produkter med potentiale for vækst og eksport. Projektet skal resultere i, at virksom-
hederne udvikler proto-typer eller koncepter. Der kan være tale om både varer og tje-
nesteydelser.  Virksomhedernes konkrete behov og kendskab til markedets/kundernes 
behov skal være styrende for den innovative indsats. Test og afprøvning af produktets 
anvendelighed vil kunne ske f.eks. i et samarbejde med f.eks. et hospital eller en kom-
mune.   

 
Øge innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer  
Der er mulighed for at søge midler til en indsats til gavn for virksomheder i regionalt 
prioriterede klyngeorganisationer. Det kunne f.eks. være en sundhedsklynge. Der kan 
søges om et årligt tilskud på max. 0,7 mio. kr., og der forudsættes privat medfinansie-
ring af klyngeindsatsen.  
 
Flere vækstvirksomheder (SMV’er) 
Et eksempel kan være et projekt, hvor en operatør screener virksomheder med vækst-
potentiale inden for de brancher, der hører under sund vækst. I projektet udvikler virk-
somhederne sammen med rådgivere en vækstplan, som sandsynliggør, at virksomhe-
den inden for kort tid vækster med 20 % i 3 på hinanden følgende år.  
 
Energi- og ressourceeffektive SMV’er  
Ingen umiddelbare eksempler 
 
EU’s Socialfond 
Iværksætteri og jobskabelse 
Indsatser kan eksempelvis være særlig rådgivning ift. nystartede virksomheder inden 
for sund vækst, herunder også spin-outs fra offentligt-privat samarbejde, ekstra iværk-
sætterundervisning på Copenhagen School of Health Innovation 
  
Inklusion via uddannelse og beskæftigelse.  
Ingen umiddelbare eksempler.  
 
Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser 
Målet her er at øge antallet af personer, som har en erhvervsuddannelse eller en vide-
regående uddannelse. Indsatsen skal føre til, at de pågældende personer opnår et for-
melt kompetenceløft i form af et eksamensbevis. Der kan være tale om initiativer, som 
får flere personer til at søge en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse eller begrænser 
frafaldet. Det kan også være projekter, som løfter faglærte til et bachelorniveau via 
uddannelser, som giver sund vækst kompetencer.  
 
Sekretariatet vurderer, at et ambitiøst niveau for en tematiseret ansøgningsrunde for 
sund vækst vil være disponering af op til i alt 40 mio. kr. fra strukturfondene.  

 
Ansøgere og aktører i programmerne 

Regionalfondsprogrammet er primært rettet mod små og mellemstore virksomheder. 
Ansøgere, som kan administrere denne slags projekter, forventes typisk at være viden-
institutioner, klyngeorganisationer, små og mellemstore virksomheder, erhvervsorga-
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nisationer, GTS’er (godkendte teknologiske serviceinstitutter) eller et regionalt vækst-
hus.  
 
I Socialfondsprogrammet forventes kommende ansøgere at være erhvervskontorer, 
kommuner, erhvervsorganisationer, regionale væksthus, NGO’er, virksomheder, soci-
aløkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner (gymnasier, erhvervsskoler, pro-
fessionshøjskoler, universiteter mv.)  
 
 
Nedenfor oplistes sekretariatets bud på interessenter, som bør inviteres til in-
formationsmøde. 
 
Videns- og uddannelsesinstitutionerne 
Københavns Universitetshospital 
Copenhagen Business Academy 
Danmarks Designskole 
Danmarks Tekniske Universitet 
Copenhagen Business School 
IT-universitetet 
Københavns Erhvervsakademi 
Københavns Universitet 
Professionshøjskolen Metropol 
Professionshøjskolen UCC 
 
Forskerparker 
Scion DTU A/S 
Symbion 
COBIS – Copenhagen Bio Science Park 
 
GTS 
Alexandra Instituttet 
Bioneer 
DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik 
FORCE Technology 
Teknologisk Institut 
 
Erhvervsorganisationerne m.fl.  
Dansk Industri 
Dansk Erhverv 
Håndværksrådet 
Fagforeninger (Dansk sygeplejerråd, FOA, PLO) 
Brancheorganisationer (LIF, Medicoindustrien) 
 
Andre 
Væksthuset 
Kommunerne / Kommunale erhvervsaktører 
Beskæftigelsesregion Sjælland og Hovedstaden 
NGO’er 
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Copenhagen Healthtech Cluster 
Andre klyngeorganisationer, Innovationsnetværk  
Healthcare Denmark 
MedCom – Det danske sundhedsdatanet 
Medico Valley Alliance 
MedTech Innovation Centre - MTIC 
Welfare Tech 
 
Region Hovedstadens virksomheder (Hospitaler) 
Region Hovedstadens centre (IMT, CSU, CKO, KØK) 
CREO.dk 
 

 


