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Referat fra Vækstforum Hovedstadens møde 18. juni 2018  
 
1. Velkomst  

 
Formand, Sophie Hæstorp Andersen for Vækstforum, bød velkommen til 
det andet møde i Vækstforum Hovedstaden i 2018. Formanden tog for-
skud på drøftelserne omkring erhvervsfremme, og pointerede at, Vækstfo-
rum stadig har en rolle med at udmønte midler i 2018, og der vil være et 
arbejde med at sikre, de initiativer, som Vækstforum har igangsat bliver 
godt overdraget, så arbejdet ikke tabes på gulvet. Formanden opfordrede 
dermed medlemmerne til at prioritere arbejdet i Vækstforum resten af året. 
 
Mødet blev holdt i Copenhagen FinTechs lokaler. Simon Schou, innovati-
onschef Copenhagen FinTech, præsenterede derfor Copenhagen FinTech 
Lab og den igangværende FinTech Week 
 
Bilag: oplæg v. Simon Schou om Copenhaghen FinTech 
 
 

2. Orienteringssag: Status på resultat og konsekvens af erhvervs-
fremmeeftersyn 
 
Formanden orienterede om den seneste udvikling indenfor erhvervsfrem-
mesystemet, efter at der er indgået en politisk aftale, og at Danske Regio-
ner og regeringen har indgået økonomiaftale for 2019.  
 
Formanden lagde vægt på, at der stadig er en bekymring, for at de EU-
midler, der har været til rådighed i Regionen Hovedstaden, ikke er hegnet 
ind så de vil forsvinde til andre dele af Danmark. Der er stadig en del uaf-
klarede områder i forhold til regionens rolle i det fremtidige arbejde med 
rammebetingelserne for vækst. Hertil kommer, at Region Hovedstaden 
som konsekvens af økonomiaftalen kan være nødsaget til at skære på an-
dre udviklingsopgaver end dem, der henhører under erhvervsfremme.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• tog orienteringen om status på resultat og konsekvens af erhvervs-
fremmeeftersyn til efterretning, og besluttede at fastholde møderne 
i Vækstforum Hovedstaden den 19. september og 21. november. 

 



 

   Side 2 

Bemærkninger 
Som opfølgning præciseres det fra sekretariatet, at den foreslåede fælles 
studietur med Vækstforum Sjælland i oktober dog ikke gennemføres. 
Dette er afstemt med administrationen i Sjælland. 
 

 
3. Orienteringssag: Status på vækstpartnerskabsaftale med rege-

ringen 
Der blev orienteret om status på de på tre overordnede indsatsområder 
under den etårige Vækstpartnerskabsaftale mellem Vækstforum og rege-
ringen. Formanden orienterede om, at arbejdet med en regional teknologi-
pagt pt. er sat i bero grundet konsekvenser af nyt erhvervsfremmesystem. 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• tog orienteringen til efterretning.  
 
Bemærkninger 
Det blev bemærket, at Region Midtjylland og Regionen Nordjylland forsat 
vil lave en regional teknologipagt. Der blev opfordret til, at Region Hoved-
staden også forsætter arbejdet.  
 
Som opfølgning præciserer sekretariatet, at der regionerne imellem arbej-
des for en fælles tolkning af rammer, vilkår og fremtidig rolle. Det kan dog 
bekræftes, at det er muligt at udarbejde en teknologipagt, så længe den 
alene fokuserer på uddannelsesrettede tiltag. Det er dog ikke utænkeligt, 
at regionerne fremover vil komme til at prioritere forskelligt grundet forskel-
lige økonomiske rammer som følge af den indgåede økonomiaftale mel-
lem regionerne og regeringen. Region Hovedstaden er pt. uafklaret med 
hensyn til de fremadrettede indsatser. 

 
 
4. Orienteringssag: Vækstforums arbejde med investeringer  

Vækstforumsekretariatet præsenterede de overordnede strategiske og 
økonomiske rammer for strukturfondene, og hvordan der arbejdes med 
ansøgninger samt hvilken proces, der er for ansøgninger og for projektfor-
løb. 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• tog orienteringen til efterretningen. 
 

Bilag: oplæg v. Susanne Ulrich om Vækstforums arbejde med investeringer  
 
 
 



 

   Side 3 

 
5. Beslutningssag: Bevillinger åben ansøgningsrunde 

 
 
Ad 1. VIS - Innovative vandløsninger (ansøgning om forlængelse) 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.951.265 kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler 

• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 4.878.162 kr. af 
EU's regionalfondsmidler 

 
Ad 2. Flere vækstvirksomheder - sund vækst (ansøgning om forlæn-
gelse) 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  

 
• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 2.080.637 kr. af de regi-

onale erhvervsudviklingsmidler 
• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 5.440.637 kr. fra 

EU's regionalfondsmidler 
 
Bemærkninger 
Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlin-
gen af ansøgningen. 
 
Ad 3. Grøn vækst via grønne forretningsmodeller (ansøgning om for-
længelse) 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  
 

• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.770.665 kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler 

• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 4.740.665 kr. fra 
EU's regionalfondsmidler 

 
Bemærkninger 
Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlin-
gen af ansøgningen. 
 
Ad 4. Fremtidens maritime håndværker (ansøgning om forlængelse) 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum  
 



 

   Side 4 

• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 866.972 kr. af Region 
Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler 

• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 2.167.431 kr. af 
EU’s socialfondsmidler 

 
Bemærkninger 
Ole Heinager blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af ansøg-
ningen.  
 
Det præciseres i tilsagnet, at projektet skal tiltrække flere elever til er-
hvervsuddannelserne så den samlede mængde af elever stiger, og ikke 
således, at de maritime uddannelser går på hugst efter elever på andre er-
hvervsuddannelser. 
 
Ad 5. Vækst gennem udenlandsk højtuddannede (ansøgning om for-

længelse) 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges. 7.102.606 kr. fra 
EU's socialfondsmidler 

 
Bemærkninger 
Mette Wier blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af ansøg-
ningen.   

 
Ad 6. Business Training 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.000.000 kr. fra de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler 

• indstillede til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7.332.007 kr. fra 
EU's Socialfond 

 
Bemærkninger 
Karsten Längerich og Erik Lund blev erklæret inhabile og deltog ikke i be-
handlingen af ansøgningen.   
 
Det præciseres i tilsagnet, at projektet skal udbrede deres erfaringer til 
flere kommuner. 
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Ad 7. Early Warning 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• indstillede til regionsrådet, at der bevilges 1.280.578 kr. af de regi-
onale erhvervsudviklingsmidler 

 
Bemærkninger 
Thyge Enevoldsen blev erklæret inhabil og deltog ikke under behandlin-
gen af ansøgningen. 
 
Ad 8. SIKA – Sammen om integration på kommunale arbejdspladser 
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 

• gav afslag på ansøgningen. 
 

Indstillingen foregik efter afstemning, hvor fem stemte for, en stemte imod, 
en stemte neutralt og resten undlod at stemme. 
 
Bemærkninger 
Ole Heinager blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af ansøg-
ningen.   
 
Der var lidt uenighed om, hvorvidt indstillingen berettigede et afslag, og 
om der var grund til bekymring for dobbeltadministration i forhold til et an-
det projekt, som regionen i efteråret 2017 havde givet tilsagn til.  
 
Bilag: oplæg v. Susanne Ulrich med oversigten over ansøgninger  
 
 

6. Orienteringssag: Oversigt over Vækstforum Hovedstadens pro-
jektportefølje 
 
I orientering blev det fremhævet, at der ikke var nogen røde trafiklys i sta-
tusoversigten, hvilket skyldes, at de projekter, som i længere tid har haft 
problemer, er blevet lukket.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 

• tog orienteringen om Vækstforum Hovedstadens projektportefølje til 
efterretning. 
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7. Beslutningssag: Sammenlægning af Zealand Denmark og Co-
penhagen EU Office 
 
Formanden orienterede om, at der i forhandlingerne omkring sammenlæg-
ningen af de to regioners EU-kontorer var landet en økonomisk aftale og 
en aftale om det fælles ambitionsniveau for aktiviteter. Der må dog forven-
tes en tilpasning af aftalen, da regionerne fremover kun kan finansiere den 
andel, der har med forskning at gøre, hvorimod det erhvervsrettede ikke 
kan finansieres. Den foreliggende aftale tager ikke højde herfor.  
 
Indstillingen blev godkendt, idet Vækstforum 
 
• over for forretningsudvalg og regionsrådet anbefalede at godkende 

sammenlægningen af de to EU-kontorer. Det økonomiske grundlag 
kan ændre sig, men kun til at regionen skal medfinansiere en mindre 
del.  

 
8. Formandsmeddelelser  

 
Status på udpegninger RAR og Interreg 
Formanden opfordrede til at Vækstforummedlemmerne meldte sig som 
kandidater til de organisationer, som Vækstforum Hovedstaden skal ind-
stille til. Morten Buchwald blev valgt som medlem af Interreg-delprogram 
Øresund. 
 
Ansøgningsrunde 
Formanden orienterede om opslaget for den åbne ansøgningsrunde med 
ansøgningsfrist den 20. august med behandling i Vækstforum den 21. no-
vember. Det blev bemærket, at der forventes at komme mange ansøgnin-
ger, og der vil skulle prioriteres mellem forskellige indsatser. 
 
Bevilling Copenhagen FinTech 
Formanden informerede om, at formandskabet har bevilget 200.000 til Co-
penhagen FinTech Week. 
 
Forhandlinger af bevillingsaftaler for Copenhagen Capacity og Wonderful 
Copenhagen 
Formanden redegjorde for, at som konsekvens af det nye erhvervsfrem-
mesystem er arbejdet med nye resultatkontrakter med Copenhagen Capa-
city og Wonderful Copenhagen stoppet. Derudover er staten på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er klar med en fuld finansiering af de to organisatio-
ner. Der er dog forlydende om, at der arbejdes med at finde en løsning. 
Sker dette ikke inden september 2018, kan regionen være nødsaget til at 
starte en nedlukning af de to organisationer. 
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9. Bordet rundt 
 
Mette Weir meddelte, at hun stopper som medlem af Vækstforum, da hun 
skifter job fra Københavns Universitet til DTU.  
 
Niels-Ulrik Amdal fortalte ligeledes, at han skifter job til Pfizer, men at han 
havde fået DIs accept til at forsætte som medlem af Vækstforum hoved-
staden.  



COPENHAGEN
FINTECH

Copenhagen
FinTech

June 2018

Simon Schou
Chief Innovation Officer
Copenhagen FinTech
ssc@copenhagenfintech.dk www.copenhagenfintech.dk

www.fintechlab.dk



Established in 2016 with the purpose of 
growing the Danish FinTech ecosystem, drive 
innovation and create growth.

Copenhagen FinTech

COPENHAGEN
FINTECH



COPENHAGEN
FINTECH

Copenhagen Fintech Lab

• First and largest Nordic dedicated FinTech co-working space & incubator
• The Copenhagen Gateway to Nordic Fintech
• 2.000 m2 on 5 floors. SOLD OUT 
• 170 talented entrepreneurs
• 50+ fintech companies 
• Bringing the fintech innovation-system together
• NEW! Copenhagen fintech Co-Lab –1000m2 corporate Innovation co-working



“Technology and/or business model based 
financial innovations” 
These innovations may be launched by 
established companies from financial services 
or other industries as well as start-ups

FinTech
COPENHAGEN
FINTECH



“The process of translating an 
idea or invention into a good or 
service that creates value or for 
which customers will pay”

COPENHAGEN
FINTECH



Main
activities

• Fintech Innovation in 
R&D/academia

• Fostering corporate 
fintech innovation

• Incubating and 
accelerating startups in 
the Fintech Lab

• Building a thriving 
FinTech Hub around 
Copenhagen

COPENHAGEN
FINTECH



Universities

Startups

Advisors

Tech 
companies

Investors

Regulators

Public

CorporatesFintech
Innovation
System

COPENHAGEN
FINTECH

COPENHAGEN
FINTECH



What

offer?

Startups in and

outside the Lab

• Student competitions
• Hackathons
• Advisory services

• Law Connect
• Audit Connect
• PR Connect
• HR Connect

• Accelerator program
• Fintech bridges
• Tap into university research
• Co-working and incubating
• Networking/community
• Events
• CEO network
• CTO network
• Investor network
• Matchmaking
• Mentorship

Universities

Startups

Advisors

Tech 
companies

Investors

Regulators

Public

Corporates

COPENHAGEN
FINTECH



Startups in the Lab

COPENHAGEN
FINTECH



The Danish
FinTech startup 
scene

COPENHAGEN
FINTECH



Corporate partners

and sponsors

• Lab-Innovation program
• Corporate Garage
• Access to fintech startups
• Outsourced R&D
• Matchmaking and scouting
• Pitching sessions
• Network

• Industry innovators
• Master Class

• Incubator program
• Hackathons
• Accelerator program
• Research project with universities
• Mentorship
• Access to talent
• Branding
• Events and meetups

Universities

Startups

Advisors

Tech 
companies

Investors

Regulators

Public

Corporates

COPENHAGEN
FINTECH



Partners & Sponsors COPENHAGEN
FINTECH



Partner–Sponsor program

COPENHAGEN
FINTECH

Partners

1.5 mio. DKK for 2018-2020

Sponsors

300.000 DKK for 2018-2020

✓ Have fun and create real innovation and growth

✓ Join the CPH-Fintech Lab, FinTech-meetings, hackatons, etc.

✓ Get into the heart of the Nordic FinTech ecosystem

✓ Access the latest Fintech trends

✓ Access the hottest startups, speed dating, sponsors lounge etc.

✓ Do individual partnerproject with the Lab – individual hackatons, platform tests

✓ Find your FinTech talent

✓ Explore exponential innovation in the partner innovation masterclass



Global
Alliances

Access to desks
(Co-working)

Working on FinTech
bridges and/or tours

COPENHAGEN
FINTECH



Discover Nordic Fintech

ECOSYSTEM-MATCH-PARTNERS
Eyes only

- Scouting
- Pitch sessions
- Matchmaking
- Branding
- Fintech Week tickets

€ 10.00 per year 

COPENHAGEN
FINTECH

GLOBAL R&D CENTERS CO-LAB
Eyes & Feet

ECOSYSTEM MATCH-PARTNERS
+

2 fully operational full time 
working stations in the brand new 
cool corporate co-working facilities 
in the Pier47 building 

€ 20.000 per year

CPH FINTECH
Global 
Partnership 
Program

For non-Nordic Partners



COPENHAGEN
FINTECH

Fintech trends in Denmark
Startups Investments Jobs 

(Startups)
Partner Ships 

(Startup-Corporate)

2015 71 95 mio. DKK 700 < 10

2016 120 246 mio. DKK 1000 ~ 20

2017 180 420 mio. DKK 1500 > 50

+ 100 % + 400% + 100 % +500%



COPENHAGEN
FINTECH

No. 1 
Vertical 
in the 
Nordics



Vækstforums arbejde 
med investeringer

Møde i Vækstforum Hovedstaden den 18. juni 2018



”EU tragten”

25-06-2018
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Resultatorientering og effektmåling

EU 2020

EU’s Strategiske retningslinjer 
DK’s nationale reformprogram

Forordninger, Kommissionens 
positionspapir, lovgrundlag, div. 

Nationale politikker og målsætninger mv.

Danmarks partnerskabsaftale 

Operationelle ERDF & ESF 
programmer

Regionale strategier/smart specialisering 
og handlingsplaner 

Resultatorientering og effektmåling



Hvad kan strukturfondene?

Prioritetsakse 1 - Iværksætteri og jobskabelse 

Prioritetsakse 3 - Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Prioritetsakse 4 - Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse

25-06-2018

3

Regionalfonden- Innovativ og bæredygtig vækst i virksomhederne

Prioritetsakse 1 - Styrket innovation i SMV’er  
Prioritetsakse 2 - Flere vækstvirksomheder 
Prioritetsakse 3 - Energi- og ressourceeffektive SMV’er

Socialfonden - Vækst via uddannelse og iværksætteri



Projekternes værdiskabelse

25-06-2018
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Aktiviteter Resultater Effekter

• Omsætning
• Jobs
• Eksport

• Styrket viden
• Styrkede kompetencer
• Styrket netværk

• Screeninger
• Rådgivningstimer
• Workshops

FORUDSÆTNINGER
FOR VÆKST



Økonomi
EU's Regionalfond
- Innovativ og bæredygtig vækst

EU's Socialfond
- Vækst via uddannelse og iværksætteri

Prioritet
Ramme
2014-2020
mio. kr.

Rest midler
2018 - 2020
mio. kr.

Prioritet
Ramme 
2014-2020
mio. kr.

Rest midler 
2018 -2020
mio. kr.

Styrket innovation i SMV’er 76 30 Iværksætteri og 
jobskabelse 68 13

Flere vækstvirksomheder 61 30 Inklusion via uddannelse 
og beskæftigelse 37 30

Energi- og 
ressourceeffektive SMV’er 30 16 Erhvervsuddannelse og 

videregående uddannelse 70 22

I ALT 167 76 I ALT 175 65

25-06-2018
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Derudover disponere Vækstforum over 48,5 mio. kr. i 2018 af de 
Regionale erhvervsudviklingsmidler



Hvordan vurderes projekter?
• Bidrag til realisering af den regionale vækst- og 

udviklingsstrategi (ReVUS)
• Vækst og /eller jobskabelse
• Samarbejdskreds med relevante kompetencer og 

ressourcer
• Projektstørrelse og levedygtighed
• Regionale løsninger på regionale udfordringer

25-06-2018
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Den interne proces

25-06-2018
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Proces efter igangsættelse

25-06-2018
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Bevillinger –
åben ansøgningsrunde
18. Juni 2018



Ansøger DTU

Formål Projektet skal understøtte udvikling af nye innovative løsninger                                              
inden for vandområdet baseret på samarbejde mellem SMV’er og forskere på 
DTU. Der er virksomheder på venteliste, og med en forlængelse kan projektet 
tilbyde yderligere 16 virksomheder innovationsforløb. Endvidere vil projektet 
kunne bidrage med eksempler på innovative produkter i forbindelse med en 
verdenskonference for vandløsninger, som holdes i Region Hovedstaden i 
oktober 2020.

Partnere CLEAN og Scion DTU

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

9.756.897 kr. 
1.951.265 kr.
4.878.162 kr.

Indstilling Godkendelse af 4.878.162 kr. fra EU’s Regionalfond samt 1.951.265 fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Innovative løsninger på vandområdet
Forlængelse



Ansøger Væksthus Hovedstadsregionen 

Formål Projektet skal skabe vækst i virksomheder, der arbejder i                                eller 
og omkring den offentlige sektors indsats inden for pleje af ældre, behandling       
af patienter samt forskellige former for service til borgere og syge. Formålet 
opfyldes ved at bistå virksomhederne med at udvikle vækstplaner. 

Partnere

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

10.881.274 kr. 
2.080.637 kr.
5.440.637 kr.

Indstilling Godkendelse af 5.440.637  kr. fra EU’s Regionalfond samt 2.080.637 kr. fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Flere vækstvirksomheder gennem 
sund vækst Forlængelse



Ansøger Væksthus Hovedstadsregionen 

Formål Projektet skal understøtte virksomheder med at vækste på                   baggrund 
af deres miljøvenlige produkter, services eller forretningsmodeller. 
Understøttelsen sker ved at udvikle strategier/vækstplaner for, hvordan de 
udnytter den stigende efterspørgsel på grønne produkter og services. Mindst 14 
af de 18 deltagende virksomheder forventes at udvikle sig til 
vækstvirksomheder med 20 % vækst om året tre år i træk.

Partnere

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

9.481.330 kr. 
1.770.665 kr.
4.740.665 kr. 

Indstilling Godkendelse af 4.740.665 kr. fra EU’s Regionalfond samt 1.770.665 kr. fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Grøn vækst via grønne forretningsmodeller
Forlængelse



Ansøger MDC (Maritime Development Center)

Formål Projektet skal afhjælpe udfordringen med mangel på                                         
kvalificeret arbejdskraft i den maritime industri. Det gælder især de tekniske 
områder som elektrikere, industriteknikere, smede og automatikteknikere. 
Projektet vil udvikle nye maritime uddannelsesforløb på erhvervsskolerne og 
gennem en virksomhedsopsøgende indsats skabe flere praktikpladser i den 
maritime branche.

Partnere Danske Maritime, KEA, NEXT, SIMAC, TEC

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

6.476.144 kr. (inkl. forventet restmidler på 2,1 mio. kr.)
866.972 kr.
2.167.431 kr.

Indstilling Godkendelse af 2.167.431 kr. fra EU's Socialfond samt 866.972 kr. fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Fremtidens maritime håndværker
Forlængelse



Ansøger Copenhagen Capacity

Formål Projektets vil sikre virksomheder - især SMV’er - adgang til                       
udenlandske højtuddannet arbejdskraft inden for sektorer, hvor der ikke er 
tilstrækkelig ledig dansk arbejdskraft. Projektet imødekommer dette gennem to 
spor:  1) Fastholdelse via målrettede uddannelses- og karriereforløb for inter-
nationale studerende og match med virksomheder og 2) Efterspørgsels-drevet 
tiltrækning af højtuddannede fra udlandet i samarbejde med virksomheder.

Partnere Københavns Kommune/International House, DTU, ITU, KU, RUC, SDU, AAU, CBS, 
(DI)

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

14.205.212 kr. 
0 kr.
7.102.606 kr.

Indstilling Godkendelse af 7.102.606 kr. fra EU's Socialfond

Vækst gennem udenlandske højtuddannede
Forlængelse



Ansøger Integrationsnet (afd. af Dansk Flygtningehjælp) 
Formål Projektet skal inkludere udsatte flygtninge og familie-

sammenførte på arbejdsmarkedet i et tæt samarbejde med virksomhederne i 
Region Hovedstaden. I projektet vil flygtningene deltage i forløb, hvor de bl.a. 
lærer at mestre egne udfordringer og bliver opkvalificeret til at varetage 
opgaver på virksomheder. 

Partnere Hillerød, Rudersdal-Gentofte og Allerød kommune
Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

14.664.013,56 kr. 
1.000.000 kr.
7.332.006,78 kr.

Indstilling Godkendelse af 7.332.006,78 kr. fra EU's Socialfond samt 1.000.000 kr. fra de 
regionale erhvervsudviklingsmidler.

Business Training



Ansøger Væksthus Hovedstadsregionen

Formål Projektet skal begrænse tab i virksomheder ved truende                               
konkurs og sikre, at de levedygtige forretningsområder udskilles og videreføres. 
Der er tale om at samarbejde mellem væksthusene i Region Hovedstaden og 
Region Sjælland om at videreføre og udvikle en forankring af projektet Early
Warning.

Partnere Væksthus Sjælland

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

3.841.733 kr. 
1.280.578 kr.
0

Indstilling Godkendelse af 1.280.578 kr. af regionale erhvervsudviklingsmidler

Early Warning



Ansøger Foreningen Nydanskere 
Formål Projektet skal udvikle og forankre en økonomisk og faglig                                     

bæredygtig model for etablering af Integrationsgrunduddannelses-stillinger 
(IGU) på kommunale arbejdspladser i et forpligtende samarbejde mellem 
arbejdsmarkedets parter og 6 af de kommuner i Region Hovedstaden, der har 
modtaget flygtninge og familiesammenførte inden for de seneste 5 år.

Partnere LO Hovedstaden, AMK Øst, Danske Anlægsgartnere, VEU-Center
Hovedstaden og Bornholm, Next, TEC, ES Nord, Sprogcenter Hellerup, Nord-
sjællands Sprogcenter 

Budget
Ansøgt REM
Ansøgt   EU

3.729.427 kr. 
2.365.837 kr.
0 kr.

Indstilling At der gives afslag på ansøgningen

Sammen om integration på kommunale 
arbejdspladser (SIKA)
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