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Grøn omstilling via strukturfondsprojekter – tematiseret ansøgningsrunde 
 
Grøn omstilling i strukturfondssammenhæng 
Vækstforum Hovedstaden råder i perioden 2014-2020 over 342 mio. kr. via to af EU's 
strukturfonde; Regionalfonden og Socialfonden.  
 
Midlerne skal bidrage dels til at nå EU’s overordnede mål 2020 om intelligent, bære-
dygtig og inklusiv vækst. Og dels skal midlerne bidrage til at nå målene i regionens er-
hvervs- udviklingsstrategi, som i 2015 bliver afløst af den regionale vækst- og udvik-
lingsstrategi (ReVUS).  
 
Regionalfondsprogrammet ”Innovativ og bæredygtig vækst i virksomhederne” retter 
sig primært mod små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Socialfondsprogrammet 
”Vækst via uddannelse og iværksætteri” retter sig især mod erhvervsuddannelser og 
højere uddannelser samt iværksætteri og inklusion. I en tematiseret ansøgningsrunde 
bliver projekterne inden for de forskellige områder ”tonet” i en retning, så de bidrager 
til regionale mål om grøn omstilling og grøn vækst.  
 
Eksempler på mulige projekter med grøn omstilling 
 
EU Regionalfond 
 

- Styrket grøn innovation i SMV’er.  Et eksempel kan være et samarbejde mellem 
minimum 3 smv’er og en videninstitution om udvikling af nye produk-
ter/løsninger med en grøn profil. Projektet skal resultere i koncepter for nye 
produkter og løsninger, herunder både varer og tjenesteydelser. Der aftales 
supplerende projektindikatorer om den grønne effekt af de nye produkter; 
f.eks. formindsket CO2- udslip eller øget energi- og ressourceeffektivitet. Ind-
satsen skal være inden for en eksisterende eller fremtidig regional styrkeposi-
tion. 

 
- Flere grønne vækstvirksomheder (SMV’er).  Et eksempel kan være et projekt, 

hvor en operatør identificerer og udvikler/rådgiver vedr. vækstpotentiale base-
ret på grønne produkter/løsninger. Et konkret element vil være, at der skal ud-
arbejdes en vækstplan for den enkelte virksomhed. Der aftales projektspecifik-
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ke mål, for den grønne omstilling. Indsatsen skal afspejle de regionale udvik-
lingsbehov.  

 
- Energi- og ressourceeffektive SMV’er. Et eksempel kan være en aktør, der 

screener og udarbejder planer for reduktion af energi – og ressourceforbrug 
for en række virksomheder. Hvis indsatsen er brancherettet, så skal det være 
en af de styrkepositioner, som er udpeget i erhvervsstrategien.  Indsatsen vil 
blive målt ved programindikatorer, som angiver årlig reduktion i CO2 udled-
ning, reduktion i energi- og materialeanvendelse. 

 
EU Socialfond 
 
- Iværksætteri og jobskabelse. Der er her tre indsatsområder, som alle kan ”tones” 
grønne  

a) Grøn iværksætterrådgivning; F.eks. iværksætterrådgivning ift. nye grønne pro-
dukter og løsninger, cleantech-virksomheder som er etableret inden for de se-
neste tre år 

b) Grøn iværksætterundervisning; F.eks. undervisning på gymnasier og afslutten-
de uddannelser, som fokuserer på grønne forretningsmuligheder.  

c) Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder; F.eks. efteruddannelse og 
kompetenceudviklingsforløb i tilknytning til grønne vækstplaner eller grønne 
forretningsplaner udviklet ifm. regionalfondsprojekter.  

 
- Inklusion via uddannelse og beskæftigelse.  Der kan evt. være mulighed for ”grønne 
jobs” i forbindelse med socialøkonomiske virksomheder.  
 
- Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser 

a) Erhvervsuddannelser; F.eks. projekter, som udvikler flere og bedre ”grønne 
kompetencer” og grønne linjer inden for erhvervsuddannelserne. Projekterne 
skal bidrage til at få flere til at gennemføre en erhvervsuddannelse og begræn-
se frafaldet. 

b) Erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelser. Projekter 
som løfter f.eks. faglærte til et bachelor- niveau – via uddannelser, som giver 
”grønne kompetencer” 

 
Potentielle 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, smv’er, erhvervsorganisationer, GTS’er (godkendte 
teknologiske serviceinstitutter) eller et regionalt væksthus.  
 
I Socialfondsprogrammet forventes kommende ansøgere at være erhvervskontorer, 
kommuner, erhvervsorganisationer, regionale væksthus, NGO’er, virksomheder, soci-
aløkonomiske virksomheder, uddannelsesinstitutioner (gymnasier, erhvervs- skoler, 
professionshøjskoler, universiteter mv. ) 
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Potentielle ansøgere i regionen ift. EU-programmerne (første bud fra sekretariatet)   
 
Videns- og uddannelsesinstitutionerne 
Copenhagen Business Academy 
Danmarks Designskole 
Danmarks Tekniske Universitet 
Copenhagen Business School 
IT-universitetet 
Kunstakademiets Arkitektskole 
Københavns Erhvervsakademi 
Københavns Universitet 
Professionshøjskolen Metropol 
Professionshøjskolen UCC 
 
GTS 
AgroTech – Institut for Jordbrugs- og Fødevareinnovation 
Alexandra Instituttet 
Bioneer 
DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik 
DHI – Institut for Vand og Miljø 
FORCE Technology 
Teknologisk Institut 
 
Erhvervsorganisationerne, herunder lokale afdelinger 
Dansk Industri 
Dansk Erhverv 
Rådgivningsfirmaer for SMV 
Væksthuset 
Dansk Byggeri (grønne kompetencer) 
Håndværksrådet 
 
Beskæftigelsesregionen 
 
Grønne klynger 
Copenhagen Cleantech Cluster / CLEAN 
Gate 21 
 
Kommunerne 
Kommunale erhvervsaktører 
 
NGO’er 
Concito tænketank 
Grønt Væksthus 


