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Kan de decentrale erhvervsfremmemidler søges alene?

Svar

Der kan godt søges socialfondsmidler,
uden at der samtidig søges decentrale
erhvervsfremmemidler, men der kan ikke
` søges om decentrale erhvervsfremmemidler alene.
Hvad dækker evidensgrundlag over? Forskningsmæssig viden, analyser eller
erfaringer fra gennemførte projekter.
Hvordan foretages de registerbaseI Socialfondsprojekterne er fokus på den
rede effektmålinger, hvis der er flere personrettede indsats, og afrapporterindeltagere, der starter en virksomhed gen til EU-Kommissionen omfatter alene
sammen? Og bliver de registerbase- oplysninger om deltagerpersonerne. Så
rede effektmålinger videregivet til de her vil antallet af iværksættere blive openkelte projekter?
gjort ved at tælle antal deltagere, der har
startet en virksomhed uanset, hvor
mange virksomheder der oprettes. I de
registerbaserede målinger vil vi – i det
omfang det er muligt – både følge personer (CPR nr.) og virksomheder (CVR
nr.). Deltagere, der ikke har et CVR nr.,
når de starter i et projekt, og som ikke
opretter en virksomhed i forbindelse med
projektdeltagelsen, kan følges ved hjælp
af Danmarks Statistiks registerdata,
hvorved deres iværksætteradfærd i
årene efter projektdeltagelsen kan belyses. Som udgangspunkt foretages der
ikke målinger på enkeltprojekter, da der
typisk er for få deltagere til, at der kan
måles på dem. Den statistiske usikkerhed vil typisk være meget høj, hvis der
indgår meget få deltagere i målingerne.
For at sikre et tilstrækkeligt antal deltagere foretages målingerne derfor på
tværs af projekter inden for samme indsatsområde.
Hvad dækker brugervenlighed og di- Vi henviser til kriteriet i det enkelte call.
gitale kompetencer over ift. vurdeDet kan fx være digital understøttelse af
ringskriterierne?
projektets aktiviteter, via digitale værktøjer. Der menes ikke en platform, da projekter, som får tilsagn om støtte, skal formidles på den digitale erhvervsfremmeplatform (forventes lanceret medio
2019). Det indebærer bl.a., at
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Dækkes udgifter til platform som fx
købes hos eksterne konsulenter?

Skal der være tale om landsdækkende indsatser?

virksomhedsrettede indsatser i projektet
skal annonceres på platformen.
Vi henviser til Støtteberettigelsesreglerne afsnit 16.1: Udgifter til køb af fx
software er ikke støtteberettigede. Men
afskrivningsudgifter i projektet ved køb
af software/hardware er omfattet af 18
pct. Øvrige udokumenterede udgifter og
40 pct. Øvrige udokumenterede udgifter.
Der må ikke udvikles platforme, der
overlapper med erhvervsfremmeplatformen. Så det må bero på en konkret vurdering blandt andet ud fra formålet med
platformen og de konkrete udgiftstyper.
Vi vil gerne have sammenhængende
indsatser, som er koordineret med eksisterende erhvervsfremme initiativer, men
projekterne kan samtidig godt have lokal/regional geografisk forankring
Aktiviteter som fx kompetencedage og
workshops kan indgå som en del af et
samlet kompetenceudviklingsforløb, men
skal være i kobling med længevarende
forløb. Ansøger skal kunne underbygge,
hvordan de konkrete deltagerforløb skal
sammensættes, så der skabes en effekt
hos iværksætterne, og så der er en vis
sikkerhed for, at de skabte effekter reelt
er en effekt af projektets indsats. Man
skal dog være opmærksom på, at udgifter til fx leje af lokaler og forplejning skal
dækkes af 18 pct. eller 40 pct. øvrige
udokumenterede omkostninger.
Projektet skal senest være afsluttet september 2022.
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Kan man søge midler til konferencer?

Generelt

Hvilke krav er der til projektets varighed?

Generelt

Kan man skifte kontoplaner undervejs ift. 18 pct. og 40 pct.?

Man kan ikke skifte kontoplan undervejs
i projektperioden. Der skal derfor træffes
en beslutning om, hvilken kontoplan man
ønsker i forbindelse med udarbejdelsen
ansøgningen.

Generelt

Hvornår forventes opstart af projekterne?

Midlerne skal disponeres i år, men projekterne kan opstartes i år eller primo
2020. Hvilke ansøgninger skal have hhv.
tilsagn og afslag besluttes på bestyrelsesmødet i november 2019.

Generelt

I forbindelse med projekter om rådgivning, står der at: “iværksætterens
aktiviteter kan støttes via facilitering
af adgang til fysiske faciliteter, fx
test- og prototypefaciliteter i erhvervsparker eller Fablabs” Hvordan
håndteres det udgiftsmæssigt?

Hvis der er tale om adgang til viden hos
en konsulent, så er der tale om en konsulentudgift, men hvis der er tale om udgifter til husleje og materialer, så vi udgiften være omfattet af 18 pct. øvrige
udokumenterede udgifter. Vi henviser til
Støtteberettigelsesreglerne https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf afsnit 16.1: For
socialfondsprojekter beregnes tillægget
på 18 pct. automatisk af følgende udgifter:
• Løn til projektarbejde,
• Ekstern konsulentbistand, herunder licens for adgang til FabLabs og
• Revision.
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Hvis der anvendes 40 pct.-kontoplan er
udgifter til både husleje, materialer og
ekstern konsulentbistand omfattet af 40
pct. øvrige udokumenterede udgifter.
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Specialiseret
rådgivning af
vækstiværksættere

Specialiseret
rådgivning af
vækstiværksættere

Forventes det, at man søger i store
konsortier?

Det er ikke et krav, at man søger i konsortier, men stærke partnerskaber er et
af de kriterier, som ansøgningerne bedømmes på.
Kan en privat aktør være operatør på Operatør kan også være private organiet projekt?
sationer. De kategorier af operatører,
der fremgår af annonceringerne, er eksempler.

Hvordan stemmer denne indsats
overens med Scale-Up Denmark?

Specialiseret Hvad dækker kravet om privat finanrådgivning af siering over?
vækstiværksættere
Undervisning Er der særligt fokus på kvinder?
i iværksætteri
Undervisning Hvilken aldersgruppe dækker initiatii iværksætteri vet over?
Undervisning Hvor mange projekter forventer I at
i iværksætteri give støtte til?

Indsatsen her ligger tidligere i iværksættervirksomhedens udvikling end ScaleUp Denmark.
Scale-up Denmark indsatsen ligger indenfor Regionalfondsprogrammet, Prioritetsakse 2: Flere vækstvirksomheder.
Det betyder, at målgruppen er SMV’er,
og man skal være længere i forhold til
produkt og founderteam, ligesom forløbet skal munde ud i en vækstplan.
Den private finansiering kan fx komme
fra en fond, hvis der gives et bidrag til
projektet uden modydelser, eller virksomheden selv.
Der er ikke nødvendigvis fokus på kvinder, men det fremgår af kriterierne, at
det vægtes positivt, hvis projektet fremmer ligestilling mellem kønnene.
Elever og studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, men ikke grundskoleelever.
Vi forventer at give støtte til ét projekt,
men det er for tidligt at svare på, da det
kommer an på det samlede ansøgningsfelt.

