
 
 

Vækstforum Hovedstaden 
Kongens Vænge 2 
DK - 3400 Hillerød 
 
T +45 4820 5000 
F +45 4520 5661 
E vaekstforum@regionh.dk 
W regionh.dk/vaekstforum 
 

Dato: 
8. maj 2015 
 
 

Vedrørende ansøgning til projekt ”Grøn vækst via grønne forret-
ningsmodeller” 
 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Væksthus Hovedstadsregionen har søgt Vækstforum om 7 mio. kr. fra EU’s Regional-
fond og 2,1 mio. kr. fra Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler til 
gennemførelse af projektet ”Grøn vækst via grønne forretningsmodeller”.  
 
Projektet søger midler inden for Regionalfondens indsatsområde: Flere vækstvirksom-
heder hos SMV’er. Det specifikke mål er at øge antallet af vækstvirksomheder; som er 
virksomheder med 5 eller flere medarbejdere, som vækster med 20 pct. eller mere 3 år 
i træk. Indsatsen skal realiseres ved at udvikle og gennemføre nye vækstplaner for 
SMV’er med fokus på fx øget internationalisering, automatisering og digitalisering.   
 
INDSTILLING 
 Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum:  

• Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7.000.000 kr. fra EU’s regional-
fondsfondsmidler. 

• Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 2.100.000kr. fra erhvervsudviklings-
midler for 2015. 

 
SAGSFREMSTILLING 
Fakta 
Projekttitel:   ”Grøn vækst via grønne forretningsmodeller” 
Ansøger:   Væksthus Hovedstadsregionen 
Samlet projektbudget:  14.000.000 kr. 
Ansøgt EU- støtte:  7.000.000 kr. fra Regionalfonden: Flere vækstvirksomhe-

der                                                     
Ansøgt regional støtte: 2.100.000 kr. 
Virksomhedsbidrag 1.200.000 kr. 
Projektperiode:  1-9-2015 til 31-8-2018 
 
Baggrund og formål  
Mange SMV’er har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte 
vækstaktiviteter. Erfaringerne viser, at der er særlige udfordringer, når nye markeder 
skal opsøges, og forretningsmodeller skal udvikles og tilpasses. Det er typisk manglende 
viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et givent marked.  
  
Væksthus Hovedstadsregionen vil over de kommende 3 år via screening udvælge po-
tentielle vækstvirksomheder og sammen med virksomhederne udvikle 24 grønne 



 

vækstplaner, som i forlængelse af projektet kan implementeres i virksomhederne og 
gøre dem til vækstvirksomheder inden for 5 år. Virksomhederne vil blive screenet for 
om de kan bidrage til grøn omstilling hos deres kunder.  
 
Et intenst udviklingsprogram med de stærkeste enkeltelementer fra tilsvarende projek-
ter og programmer skal sikre, at virksomhederne når deres vækstmål. De fokuserede 
hovedaktiviteter er: 
 

1. Screening af virksomheder (betalt af væksthusets resultatkontrakt) 
2. Rekruttering af virksomheder 
3. Udvikling af grønne vækstplaner, der skal skabe gevinster ift.: 

a. Klima 
b. Vandforbrug 
c. Energiforbrug 
d. Materialeforbrug 
e. Affaldsskabelse 

 
Resultater og effekter 
Der er i ansøgningen opstillet en effektkæde, som viser, at der i projektet forventes at 
blive udviklet 24 nye vækstvirksomheder.  Desuden er der mål om øget beskæftigelse i 
virksomhederne på 355 personer (efter 5 år) samt forventet årsomsætning i virksom-
hederne på 350 mio. kr. (efter 5 år).  
 
Realisering af de 24 vækstvirksomheder forventes samtidig at medføre betydelige mil-
jøgevinster. En del af virksomhedernes vækst forventes bl.a. realiseret gennem salg af 
grønne løsninger til kommunale og regionale aktører i hovedstadsregionen. 
 
Sekretariatets vurdering 
Projektansøgningen har været drøftet i rådgivningsgruppen, og rådgivningsgruppens 
input er medtaget i sekretariatets vurdering.  
 
Projektet passer godt i forhold til Regionalfonden og det specifikke mål om at øge an-
tallet af SMV-vækstvirksomheder. 
 
Vækstforum har i forbindelse med annoncering af temarunden for grøn omstilling fast-
lagt nogle supplerende kriterier for bidrag til grøn omstilling, herunder forventet reduk-
tion i CO2-udledning og formindsket energi- og/eller ressourceforbrug. Projektet for-
venter at bidrage til udvikling af betydelige miljøgevinster.   
 
Projektet passer samtidig godt ind den gældende erhvervsudviklingsstrategi, herunder 
kravet om at projekterne skal bidrage til øget vækst og beskæftigelse i hovedstadsregi-
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onen. I den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) er grøn vækst et 
af de fire væksttemaer. Projektets mål om udvikling af 24 vækstvirksomheder og salg af 
grønne løsninger til kommunale og regionale aktører i hovedstadsregionen understøt-
ter både det grønne væksttema i ReVUS og målene om, at der skal skabes flere ar-
bejdspladser og at udviklingen i private virksomheder skal ske ved, at det offentlige ef-
terspørger grønne løsninger.  
 
Ansøger har erfaring med store projekter og vurderes at have den fornødne kapacitet 
til at administrere et EU-projekt.  
 
Vækstforumsekretariatet vurderer, at projektet understøtter mål i regionalfonden og 
de regionale strategier og anbefaler ud fra en samlet vurdering, at projektet får tilsagn.  
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