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Vedrørende ansøgning til projekt ”Team Vækst Danmark” 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Region Midtjylland har søgt Vækstforum om 11,5 mio. kr. fra EU´s Regionalfond og 6,75 
mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projekt ”Team 
Vækst Danmark”, der har til formål at skabe flere højvækstvirksomheder inden for re-
gionernes styrkepositioner. 
 
Projektet søger midler under Regionalfondens indsatsområde 2. Flere vækstvirksom-
heder. Det specifikke mål under denne prioritet er at fremme små og mellemstore virk-
somheders (SMVer) konkurrenceevne og øge antallet af vækstvirksomheder1 
 
INDSTILLING 
 Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum:  

• Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 11.500.000 kr. af EU’s regional-
fondsmidler, og at der konkret overføres en ramme på 11,5 mio. kr. fra Region 
Hovedstadens strukturfondsramme til Region Syddanmarks  

• Indstiller til regionsrådet, at der bevilges 6.750.000 kr. af Region Hovedstadens 
regionale erhvervsudviklingsmidler.  

 
Begge indstillinger er under forudsætning af tilslutning til Team Vækst Danmark-
projektet i de øvrige 4 regioner/vækstfora, hvilket afgøres i december 2015  
 
SAGSFREMSTILLING 
Fakta 
Projekttitel:   ”Team Vækst Danmark” 
Ansøger:  Region Midtjylland (på vegne af alle 5 regioner) 
 
Samlet projektbudget: 137.143.578 kr. 
Ansøgt EU- støtte: 11.500.0000 kr. (I alt 68.566.289 kr. inkl. 10 mio. kr. fra 

den nationale pulje) 
Ansøgt regional støtte: 6.750.000 kr. (I alt 36.625.000 kr.) 

1
 Vækstvirksomheder defineres som en virksomhed med en gennemsnitlig årligt vækst på mindst 20 % i antal ansatte, og som 

har mindst 5 ansatte ved periodens begyndelse. 

                                                           



 

Anden finansiering: 31.941.289 kr. (egenfinansiering bl.a. fra deltagende virk-
somheder) 

Projektperiode: 1-1-2016 til 31-12-2018 
 
Baggrund og formål  
Projektet har til formål at skabe flere højvækstvirksomheder inden for regionernes 
styrkepositioner. Alt for få iværksættere i Danmark udvikler sig til vækstiværksættere 
(under ½ procent). Målgruppen er både danske og udenlandske potentielle vækstvirk-
somheder, som ligger indenfor de regionale specialiseringer.  
 
Initiativet der er udviklet i samarbejde mellem alle fem regioner og Erhvervsstyrelsen, er 
inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter.2 På samme måde 
handler Team Vækst Danmark om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et 
elitetræningsforløb for at blive fremtidens elite indenfor deres område.  
 
Projektets hovedaktivitet består af etablering af i alt ti elitetræningscentre, hvor de 
bedste danske og udenlandske virksomheder indenfor hvert af de regionale specialise-
ringsområder kan deltage i elitetræningsforløbene på tværs af regionerne. I Region Ho-
vedstaden planlægges etablering af to regionale træningscentre indenfor hhv. Life Sci-
ence og IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), som er to af regionens styr-
keområder.  
 
Ifølge projektet får programmet en markant deltagelse af lovende udenlandske virk-
somheder, der bidrager til at tiltrække nye virksomheder og ny viden til Danmark.  
Desuden bistås de deltagende virksomheder med at rejse eksternt finansie-
ring/risikovillig kapital (forventning om 5,7 mio. kr. pr. virksomhed). 
 
Godkendes ansøgningen gennemføres efterfølgende et EU-udbud for at finde de rette pro-
fessionelle operatører til opgaven. Der er nedsat en bredt sammensat følgegruppe med 
repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og kommuner, 
som skal medvirke ved udvælgelsen af operatører. 
 
Resultater og effekter 
Projektet forventer at opnå følgende resultater:  

• Ca. 260 virksomheder forventes at udvikle sig til nye vækstvirksomheder. Som 
følge heraf oprettes ca. 1599 nye jobs på landsplan, der skabes en meromsæt-
ning på 814 mio. kr. og eksport øges med 400 mio. kr.  

 

2 De 5 regioner er gået sammen om dette fælles initiativ (Region Sjælland er dog ikke med i denne ansøgning af tekniske 
grunde, da regionen har sit eget underprogram), og projektet behandles i de 5 regionale vækstfora i løbet af november-
december 2015. Projektet er medtaget i alle regioners vækstpartnerskabsaftaler fra 2014.  
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Sekretariatets vurdering af ansøgningen 
Projektets formål kan støttes med regionalfondsmidler.  Sekretariatet vurderer også, at 
projektets effektkæde i overvejende grad virker klar og logisk med en sammenhæng 
mellem projektets aktiviteter, output og effekter/resultater. Dog bør det forventes, at 
effektkæden bliver yderligere konkretiseret, når de potentielle operatører afgiver deres 
bud.    
 
Vækstforums udvælgelseskriterier  
 
Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS):  
Projektet vurderes, at understøtter ReVUS med sit fokus på vækstvirksomheder og inter-
nationalisering af små og mellemstore virksomheder.  
 
Vækst og/eller jobskabelse 
Projektet vurderes at have har en klar og sammenhængende effektkæde med stærkt 
fokus på at skabe 260 flere vækstvirksomheder. På landsplan (inkl. Region Sjælland) 
deltager i alt 310 virksomheder i elitetræningsforløbene, som udvikler sig til vækstvirk-
somheder inden for 5-år. Der er ikke anført regionale måltal i ansøgningen. Baseret på 
Hovedstadsregionens andel af det samlede budget vurderes det, at ca. 1/5-del af effek-
ten vil falde i Hovedstadsregionen – ca. 60 vækstvirksomheder.  
 
Ifølge projektet skabes på landsplan 1599 nye jobs med en omsætning på 814 mio. kr. 
og en eksport på 400 mio. kr.  
 
Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 
Det forventes, at projektets samarbejdskreds vil have de relevante kompetencer og 
ressourcer til at løfte opgaven. Der vil blive stillet krav herom i udbudsmaterialet.3 End-
videre vil der blive lagt vægt på, at indtænke hvordan eksisterende erhvervsfremmeak-
tører kan indgå i økosystemet/fødekæden.  
 
Projektstørrelse og levedygtighed 
Der er tale om et stort og ambitiøst projekt, der går på tværs af alle regioner med afsæt i 
de enkelte regioners styrkepositioner for vækst og udvikling. Projektets levedygtighed vil 
være afhængig af, at der indgås aftaler med stærke operatører evt. med internationalt 
netværk, for at sikre langsigtet levedygtighed for så stort et projekt.  
 
Regionale løsninger på regionale udfordringer 

3
 I det videre forløb med udarbejdelse og gennemførsel af EU-udbud for at finde de rette professionelle operatører er det vig-

tigt, at der dels etableres en tidlig dialog med store toneangivende virksomheder inden for de regionale specialiseringer, dels 
stilles krav om, at operatørerne har et godt netværk hos store virksomheder.   
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Projektet vurderes at bidrage med løsninger på regionale udfordringer som led i en lands-
dækkende indsats på tværs af alle regioner. De regionale centre i region Hovedstaden er 
inden for regionens styrkepositioner og vurderes at ville kunne skabe gode partnerskaber 
med eksisterende satsninger (Copenhagen Spin-Out; Copenhagen Health Tech Cluster; In-
teractive Denmark).  
 
Opsummering 
Samlet set er projektet i god overensstemmelse med ReVUS og Regionalfondens priori-
teter.  
 
Sekretariatet vurderer, at der er tale om et stort og ambitiøst landsdækkende projekt, 
der samtidig bidrager med regionale løsninger på regionale udfordringer jf. at projektet 
tager afsæt i de enkelte regioners styrkepositioner for vækst og udvikling. Dog anbefa-
les, at der ved tilsagn stilles krav om, at projektet indtænkes en klar og entydig rolle i 
økosystemet, således at der ikke etableres overlappende erhvervsfremmeaktiviteter.  
 
På den baggrund indstiller sekretariatet, at projektet får tilsagn. 
 
JOURNALNUMMER 
15001060 
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