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Vedrørende ansøgning til projekt ”Flere Vækstvirksomhe-

der – Sund Vækst ”  
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE  

Væksthus Hovedstadsregionen har søgt Vækstforum om 5,2 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 2,1 

mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførsel af projektet ” Flere Vækstvirk-

somheder – Sund Vækst ”.  

 

Projektet søger midler inden for Regionalfondens prioritet 2. Flere Vækstvirksomheder.  Det speci-

fikke mål under denne prioritet er at øge antallet af virksomheder, der vækster med mere end 20 

% på 3 på hinanden følgende år.  

 

INDSTILLING  

Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum: 

 Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 5.250.000 kr. af EU's regionalfondsmidler. 

 Indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2.100.000 kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 

2016. 

 

Et tilsagn til projektet betyder, at der herefter vil være 5,8 mio. kr. tilbage under prioritet 2 i Regio-

nalfonden til de resterende ansøgningsrunder i 2016 og 2017. 

 

SAGSFREMSTILLING  

Fakta  

Projekttitel:   ”Flere Vækstvirksomheder – Sund Vækst” 

Ansøger: Væksthus Hovedstadsregionen (VHH) 

Partnere:  - 

Samlet projektbudget: 10.500.000 kr. 

Ansøgt EU- støtte:  5.250.000. kr. 

Ansøgt regional støtte:  2.100.000,00 kr. 

Anden finansiering:  2.415.000 kr. (privat egenfinansiering)  

Projektperiode: 01-06-2016 til 28-02-2018 

 

Baggrund  

Den globale samfundsudfordring med færre ressourcer og øget pres på sundheds- og velfærds-

systemerne skaber nye og voksende markedsmuligheder for virksomhederne. I Greater Copen-

hagen vurderes der at være særligt gode muligheder for at være med til at udvikle fremtidens 

vækstvirksomheder på sundheds- og velfærdsområdet. Dels er der en høj koncentration af virk-

somheder, som arbejder med og udvikler nye velfærdsteknologiske løsninger, dels er der adgang 

til højt kvalificerede medarbejdere, relevante universiteter og videninstitutioner. 

 

Virksomhederne inden for sund vækst i Greater Copenhagen er dog kendetegnet ved få meget 

store virksomheder og mange små, hvor sidstnævnte ofte har svært ved at realisere deres fulde 

vækstpotentiale. Udfordringerne er ofte knyttet op på markedsføring, eksport, adgang til kapital 

m.m. Udfordringerne bliver ikke mindre af, at virksomhederne opererer i et kompleks marked, hvor 

sundheds- og velfærdsløsninger ofte er underlagt særlige krav om dokumentation, kompatibilitet 

og sikkerhed.  



 

   Side 2  

 

Formål 

Projektet vil derfor bidrage til at skabe flere vækstvirksomheder inden for sund vækst og dermed 

bidrage til at fastholde og udvikle regionens styrkeposition inden for sundheds- og velfærdstekno-

logi. I projektet vil 21 virksomheder, som arbejder med sundheds- og velfærdsløsninger, gennem-

gå et intensivt udviklingsprogram på syv måneder med henblik at udvikle 5 årige vækstplaner.   

 

Målgruppen i projektet er virksomheder i Region Hovedstaden med stort vækstpotentiale. En før-

ste screening forventes at identificere min. 200 potentielle virksomheder.
1
  

 

Projektet ligger i forlængelse af tidligere projekter i væksthuset med fokus på sundheds- og vel-

færdsområderne. Væksthuset er pt. involveret i Copenhagen Healthtech Cluster og projekt ’Nordic 

Business & Living Lab Alliance’. Projektet vil desuden indgå i et samarbejde med tre innovations-

netværk, som operer inden for sundheds og velfærdsteknologi.
2
   

 

Aktiviteter 

Projektet består af to hovedaktiviteter.  

 

1. Udvælgelse af virksomheder 

Virksomhederne vil blive identificeret via en bred annoncering, der skaber opmærksomhed om til-

buddet, direkte kontakt til relevante virksomheder samt analyse af potentielle virksomheder i regi-

onen.  

 

2. Udvikling af vækstplaner 

Der gennemføres et udviklingsforløb med vægt på en individuel tilgang, der tager udgangspunkt i 

den enkelte virksomhed og dennes vækstudfordringer og – muligheder. Der gennemføres et for-

løb på syv måneder, der skal munde ud i en detaljeret vækstplan og strategi, der rækker fem år 

frem. 

 

Udviklingsforløbet omfatter bl.a. dybdegående analyse af den enkelte virksomheds 

udfordringer og muligheder i forhold til at skabe mervækst, udvikling og optimering af 

forretningsmodel som kvalificeres via markedsdialog og møder med eksperter og rådgivere samt 

vejledning og sparring fra Væksthuset.  

 

Derudover indgår tre kollektive forløb i form af tre større fælles workshops, hvor virksomhederne 

præsenteres for relevante værktøj, vil udarbejde og præsentere vækstplaner for et panel af ek-

sperter og samarbejdspartnere.   

 

Resultater og effekter  

Projektet forventer at opnå følgende resultater: 

 

• 17 nye vækstvirksomheder (senest 5 år efter deltagelsen i projektet).  

• Min. 140 mio. kr. (samlet) forøget omsætning i virksomhederne.  

• 148 nye fuldtidsjob. 

 

Vurdering af ansøgningen 

Som led i vurderingen af ansøgningen har sekretariatet drøftet projektet med rådgivningsgruppen. 

Rådgivningsgruppen var positive overfor projektet, som adresserer et kendt behov om at styrke væk-

sten i forhold til scale-up og markedsmodning. Det blev dog vurderet, at de ressourcer det kræver, vil 

udelukke en række smv’er fra at kunne deltage. Det blev desuden anbefalet at inddrage de finansielle 

aktører i udviklingsforløbet. Bemærkningerne er givet videre til ansøger, og er medtaget i sekretaria-

tets efterfølgende sagsbehandling og vurdering af projektet. 

                                                           
1 Væksthuset har på forhånd identificeret 150 virksomheder i målgruppen. Det forventes at i alt vil min. 200 

virksomheder blive identificeret.    
2
 Biopeople, Medtech Innovation og Welfaretech- Innovationsnetværket for sundheds- og velfærdsteknologi 

som Væksthuset er partner i.  
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Sekretariatets vurdering af ansøgningen 

Projektets formål og aktiviteter er i overensstemmelse med, hvad der kan støttes under Regionalfon-

dens prioritet 2: Flere vækstvirksomheder.  Det er samtidig en fornuftig projektansøgning, der viser 

en, overvejende klar og logisk sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og resultater.   

 

Vækstforums udvælgelseskriterier  

Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 

Projektet vurderes at kunne understøtte målene i ReVUS om at øge den private produktivitet og be-

skæftigelsen inden for sund vækst.  

 

Vækst og/eller jobskabelse 

Det vurderes sandsynligt, at projektet bidrager til at 17 virksomheder bliver vækstvirksomheder, og at 

der som effekt heraf skabes 148 nye fuldtidsjob.  

 

Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 

Projektet vurderes at have en relevant samarbejdskreds med Copenhagen Healthtech Cluster og de 

tre innovationsnetværk indenfor sundheds og velfærdsteknologi: Biopeople, MedTech Innovation og 

Welfaretech.  

 

Projektet har desuden indhentet interesseerklæringer fra to nordiske projekter, ’Nordic Network of 

Test Beds’ og ’NoTeb’, som ifølge projektet repræsenterer en direkte adgang for projektets virksom-

heder til offentlige aktører i de Nordiske lande. 

 

Det anbefales at indtænke de finansielle aktører ind i projektet. 

 

Projektstørrelse og levedygtighed 

Projektet vurderes at have en passende volumen. Væksthus Hovedstadsregionen har god erfaring 

med at gennemføre tilsvarende typer af projekter, hvor erfaringerne også har vist sig positive i forhold 

til udbytte for de deltagende virksomheder. Det vurderes derfor som et levedygtigt projekt. 

 

Regionale løsninger på regionale udfordringer. 

Projektet adresserer et kendt behov om at styrke væksten i de små og mellemstore virksomheder in-

den for sundheds- og velfærdsområdet i forhold til bl.a. scale-up og markedsmodning. Projektet bi-

drager dermed til at styrke den eksisterende sundhedsklynge, som er en af regionens fokusområder 

for vækst og udvikling. 

 

Opsummering 

Projektet vurderes at være i overensstemmelse med formålet i Regionalfondens prioritet 2: Flere 

vækstvirksomheder. Herudover vurderes projektet i tilstrækkelig grad at leve op til de fem udvælgel-

seskriterier, herunder mål i ReVUS om at øge den private produktivitet og beskæftigelsen inden for 

sund vækst. 

 

På den baggrund indstiller sekretariatet projektet til tilsagn. 
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